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Sektörüm, Sizin Derginiz.. 

Bu sanırım gururlu, mutlu ve belki biraz da duygulu bir te-
şekkür yazısı olacak.. 2010 yılında Sektörüm Dergisi’nin ilk 
sayısına hazırladığımız günleri tekrar yaşıyor gibiyim.. Şimdi 
yine aynı heyecan, aynı enerji, aynı sevinç.. Sizinle dopdolu 
99 sayıyı geride bıraktık.. Bugün bu yazıyı kaleme alırken, 
takdirinizin, dostluğunuzun ve kadirşinaslığınızın her türlü 
kazanımın üzerinde olduğunu hissediyor; doğru olmanın 
ve doğru kalmanın, emeğin, gayretin, ayrıntılardaki özenin, 
yenilenmenin, inancın ve motivasyonun başarıya yürümek 
için yeterli olduğunu deneyimliyorum.

Yanınızda ve daima ileri yürüdük..Hikayemizin başladı-
ğı gün sınırlı bir gücü olan küçük bir yayın kuruluşuyken, 
bugün; 20 uluslararası, toplamda 40 fuarda dağıtımı yapı-
lan, ülke genelindeki sektör paydaşlarına ulaşan bir dergi 
olmayı sizinle başardık. Turkcell Dergilik, Bundle, Google 
News, Google Play Gazetelik, Google Play Dergilik, Issuu, 
Calemeo, Yumpu gibi dijital platformlarda dijital yayın da 
yaparak, arama motorlarının haber sitesi olarak arşivlediği 
www.sektorumdergisi.com portalının gücüyle 10.000’ler-
ce okura ulaştık. 

Tüm bunları yaparken “İLK” olma başarısının yaşattığı gu-
ruru sizinle kazandık.

İşimizi iyi yapmayı sizden öğrendik..Takdir ettiğinizde “ne-
leri hedeflediğinizi”, eleştirdiğinizde “neleri istemediğinizi” 
düşünerek ilerledik. Bazen ilan sayfanızı tasarladık, bazen 
kocaman kataloglarınızı keyifle hazırladık.

Teşekkürler..Yaşadığım bu gurura mimarlık eden, başta 
Dijital Medya Direktörü’müz ve sevgili eşim Serdar Sunay 
olmak üzere yayın kurulumuza, yazılarıyla dergimize kalite 
sunan değerli akademisyen ve uzman dostlarımıza, teknik 
ekibime, grafik servisime, matbaama, hukuk ve müşavirlik 
hizmetlerimizi yürüten takım arkadaşlarıma, proje ortaklığı 
yaptığımız firmalarımıza ve bizi diri tutan tüm okurlarımıza 
en içten teşekkürlerimi sunuyorum..

Bundan sonra da, nice başarılı işlere birlikte imza atacağı-
mıza olan inancımla, hepinizi selamlıyor, sevgilerimi sunu-
yorum..

Öyleyse 100.Sayımız Kutlu Olsun!

Nurşah SUNAY
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknolojik Hız   
Güzel bir Afrika atösüzü der ki;

Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha 
hızlı koşmalıdır, yoksa öleceğini bilir. Afrika’da her sabah bir 
aslan uyanır, en yavaş ceylandan daha hızlı koşmalıdır, yok-
sa aç kalacağını bilir.

Aslan ya da ceylan olmamızın bir önemi yoktur. Bilmemiz 
gereken; güneş doğduğunda koşmaya başlamamız gerek-
liliğidir.

Hayat öyle hızla ilerliyor ki; hızlı olan hep şanslı. Teknolojide 
böyle bir hızda.. Hatta diyebilirim ki; teknoloji, yaşamın da 
önünde bir hızda ilerliyor.

Yakalamak o kadar zor ki, bazen sadece tribünde izleyici 
konumunda kalıyorsunuz. Düşünsenize; bundan kısa süre 
önce “LED aydınlatmada soğutma” gibi teknik bir sorunu-
muz vardı.

Bildiğiniz gibi, LED’lerde (ışık yayan diyotlar)  ışınım  esna-
sında ısı oluşuyordu ve bu ısının üzerinde olduğu materyal 
her ne ise, lamba veya armatürün verimini, ömürünü azalt-
masın diye çözümler üretiliyordu.

Nitekim, lambanın ve armatürün gövdesinde alüminyum 
soğutucular ile ağırlaşmış ürünler farklı dizaynlar söz konu-
suydu. Bugün geldiğimiz noktada artık bunları konuşmu-
yoruz. Teknolojinin hızı çağımızda muazzam.  

Şöyle  bir  geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerine 
baktığımızda; ivmelenme 1800’lerde başlamış, 1900’lerde 
büyük hız almış;

•Güneş, •Ateş, •Yağ Lambası (kandil), •Mum, •Meşale, 

•Gaz Lambası, •Ampul, •Floresan Lamba •Halojen Lam-

ba, •LED

Ahmet Soylu
Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

https://www.sektorumdergisi.com/aydinlatma-tarihi-ve-teknolojik-hiz/
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Dünyanın başlangıcından bu yana aydınlatma ve ısınma 
aracı olarak güneşi kullandık. Ardından tahmini olarak 400 
milyon yıl önce keşfedildiği düşünülen ateş geliyor. M.Ö. 
4500 yıllarında topraktan yapılma ve içinde hayvansal yağ 
yakılabilen kandiller icat edildi. 

Kandilleri M.Ö. 3000 yıllarında keşfedilen mum takip ediyor.
Mumlarla beraber meşaleler de kullanılmaya başlanmıştı.
1800'ler de ise insanlık gaz lambaları ile tanıştı. Aralarında-
ki tarihsel geçiş sürelerine baktığınızda;  çok çok yavaş bir 
ilerleme gözlüyoruz.

Bir de 1800 sonrası hıza bakalım; 

• 1800 yılların başında gaz lambaları evlerin önlerini, so-
kakları ve caddeleri aydınlatmak amacıyla kullanılmaya 
başlanmıştır.
• 1876 yılında gaz lambaları İngiltere ve Almanya’da evlerin 
aydınlatılmasında kullanılmaya başlanmıştır. 
• 1879 yılında Thomas Edison adındaki bilim adamı ampulü 
icat etti.
• 1935 yılında floresan lamba icat edildi.
• 1920'lerde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriye-
ti'nde LED icat edildi. 
• 1962 yılında Nick Holonyak adındaki bilim adamı LED 
lambayı icat etti. 
 
1900 lerde, halojen lambalar, gaz deşarjlı lambalar, ener-
ji tasarrruflu lambalar (kompakt floresanlar) fiber optikler, 

neonlar vb ... bir çok yeni yenilikçi gelişmeler yaşandı. Bü-
yük bir hızla ve her biri bir önceki alternatifini yok etti. LED 
bile her geçen gün üzerine koyarak gelişiyor, değişiyor ye-
niliyor kendini. 

LED’de hızla teknolojik ilerlemeler sağlayan, Ar-Ge’si olan 
ve kazancının kayda değer bir kısmını Ar-Ge’ye ayıran çok 
uluslu firmalar var ve bu alandaki yeniliklere ve teknoloji-
lerede imza atıyorlar. Hergün bizlere daha yeni daha tek-
nolojik yenilikler ile geliyorlar. Maalesef ki ülkemizde ise 
henüz;  

• LED (chip, ham LED ) üreticisi  yerli firma yoktur.

• LED Driver üreticisi yerli firma yoktur. 

• LED lens, optik yapan, üreten  yerli firma yoktur.

Bu üçünü dünyada üreten, geliştiren, üzerine katan, Tür-
kiye’de de faaliyet yürüten 60.000 üzerinde patente sahip  
Philips (Signify) gibi büyük uluslararası firmalar vardır. On-
ların teknolojik hamleleri aydınlatma pazarının hızını belir-
lemektedir.
 
Yakın zamanda, 2014 ‘de, LED ile ilgili bir teknolojik hamle, 
Nobel Ödülü alınmasına vesile oldu. Şöyle ki; Mavi ışık, gö-
rünebilir spektrumun yüksek, uç enerji noktasıdır. Böylesi 
yüksek enerjiye sahip bir ışığı yayacak elektronları ortaya 
çıkaracak materyaller ise fazla bulunmuyordu.

Japonya’daki Meijo ve Nagoya Üniversitesi’nden Isamu 
Akasaki, yine Nagoya Üniversitesi’nden Hiroshi Amano ve 
Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Shuji Na-
kamura; mavi ışık yayan diyotların (LED) keşfi, fizik alanın-
da bu üç bilim adamına 2014 Nobel Ödülü’nü kazandırdı. 

Herşey bunca hızda ilerlerken; Hiç düşündünüz mü LED‘i? 
Şimdililerde  oturduğu tahtta daha ne kadar kalacak aca-
ba? Aydınlatmada bizi daha farklı  nasıl bir teknoloji bekli-
yor ?

Albert Ainstein’in: “Ben gelecek için hiç bir endişe duy-

madım. O yeterince hızlı geliyor” dediği yerde, biz nere-

deyiz, siz neredesiniz  ?

Bir dahaki sayımızda buluşmak  dileğiyle.. 
 

https://www.sektorumdergisi.com/aydinlatma/
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Arabanızı sürerken kaç göstergeye bakıyorsunuz? Sade-

ce dikiz aynasına bakmanız yeterli mi? Peki ya şirketinizi 

yönetirken? İşletmenizdeki hata oranlarını ve kayıpları 

yüzde   olarak mı binde olarak mı ölçüyorsunuz?

Ticaret maratondur ve işletmelerin varlıklarını devam ettir-
mek bu süreçte rakiplerini belirleyip buna göre yol haritası 
çizmeleri için iyi bir raporlama sistemine sahip olmaları ol-
mazsa olmazlar arasında yerini almıştır. 

IK yazılımı şirketteki duygusal metriğin kaynağıdır, stratejik 
ortağıdır en yaşayanıdır temeli insandır. Bu kabulle sistemin 
bize vereceği nitelikli bilgiler nicelik olarak dönüp metrik 
beklentilerimize yol haritası çizmemizde destek olur. İnsan 
kaynakları dahil tüm birimlerden alınan raporlar firmanın 

sahip olması gereken bütünlüğü sağlar. Günümüzde geli-
şen işletme bilimiyle, işletme yöneticilerinin bilgi ihtiyacı da 
sürekli olarak artmaktadır ve raporlama sisteminin önemi 
belirginleşmektedir. 

Günün sonunda işler dönüp dolaşıp rakamlara ölçümlere 
metrik sonuçlara dayanıyor. Departmanların aylık masrafı, 
şube çalışanlarının değişim oranı, firmada erkek kadın sayı-
sı pek çok sorunun cevabı. İşimizle ilgili çeşitli alanlarda her 
gün çok sayıda soruyla karşılaşırız. 

Bunlardan bazıları geçmişte defalarca karşılaştığımız, ba-
zıları da  ilk defa karşılaşacağımız sorular olabilir. Yanıtla-
yamadığımız sorular bize maliyet, başarısızlık, gecikmiş ka-
rarlar ve bunun sonucunda zaman kaybı olarak geri döner.

Şirketinizi Yönetirken 
Hangi Göstergelere Bakıyorsunuz ?

Kadri Demir
Poldy İnsan Kaynakları Müdürü

https://www.sektorumdergisi.com/sirketinizi-yonetirken-hangi-gostergelere-bakiyorsunuz/
https://www.sektorumdergisi.com/sirketinizi-yonetirken-hangi-gostergelere-bakiyorsunuz/
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Şimdiye kadar firma içinde basit önemsiz yada tüm ya-
pıyla ilgisiz görünen ancak zamanında doğru kişiye doğru 
zamanda sorulmayan soruların uzun vadede firmaya ağır 
telafisi mümkün olmayan sonuçlar getirebilir.

Parametrik yapıya doğru yararlı ve rafine bilgiler netleş-

tirilip giriş yapılırsa raporlama sonrası alınan sonuç firma 

için verimli ve uygulanabilir şekilde yönetime ulaşır. 

Bir rapordan beklenen; doğru, hızlı ve farklı formatlarda ye-
niden oluşturulabiliyor olmasıdır. Raporlar ilgili departman-
lara erken uyarı sistemini vermeli, sistem içindeki potansi-
yel sorunları ortaya çıkmadan tespit etmeli mevcut normlar 
ile uyumlu olup olmadığı konusunda rapor okuyucuya ki 
bu genelde yöneticidir doğru bilgiyi aktarmalı ve karar me-
kanizmasında hak ettiği değeri bulmalıdır.

Sistemin doğru ve kişiye bağımsız çalışabilmesi için per-
sonel insiyatifi en aza indirgenecek veya kontrol edilebilir 
seviyeye raporlama sayesinde ulaşılmalı.

Raporlar risk belirler gereksiz risklerden vazgeçme veya 
devam edip sonuçlarını ölçümlemede en büyük destektir…

Data oluşumunda tüm bilgiler kayda geçirilmeli ve perso-
nelin neleri kafasında taşıyıp taşımadığı ve bunu ne kadar 
tartıştıkları iyi tespit edilip sistem grift yapıdan kurtarılıp, iş-
leyen sağlıklı bir sistem haline getirilebilmesi doğrudur.

Her raporlama verilerin doğru ve güvenilirliği ile yapıya bü-
yük uzun vadeli yararlar sağlar iş ki raporu doğru okuyup 
değerlendirebilecek yöneticiler var olsun. Unutmayalım ki 
risk yönetimi kriz yönetiminden çok daha tercih edilir bir 
durumdur.

İşin başarısının devamı ve başarısızlık nedeninin tespiti kişi-
den bağımsız devam edebilmesi için firmalarda   raporlama 
vazgeçilmez bir olgudur. Şirket ihtiyaçlarını belirler, kaynak 
atıllarını dönüştürür yada gözden çıkartır. 

Kişi performansı belirler yön verir. Normlarını belirlemiş fir-
malar kendi kültürünü ticarete bakış etiği ile harmanlarsa 
maratona başarılı ve güvenli devam eder. Unutmayalım bil-
gi güçtür ve ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...



https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-vip-tanitim-sayfasi/




https://www.sektorumdergisi.com/?s=mutlusan


18 Mayıs’19 - May • www.sektorumdergisi.com

m
akale

>>>

Nötr toprak voltajının özellikle banka ATM’leri, labaratuvar 
cihazları, yazarkasalar vb. hassas elektronik sistemlerde 
önemi büyüktür. 1V seviyelerinde istenen ve 0,2V’dan fazla 
dalgalanmaması gereken nötr toprak voltajının bu seviye-
lerde yakalanması neredeyse imkansızdır. 

Bunun Birkaç Sebebi Vardır ve Temel Kaynağı Elbette 

Topraklamadır

Topraklama geniş açılımıyla; koruma topraklaması, işletme 
topraklaması ve fonksiyonel topraklama olarak ayrılan, sis-
temlerin metal gövdelerinde oluşabilecek kaçakların, statik 
yüklerin veya yıldırım gibi dış etkilerin vereceği zararlardan, 
en önemlisi can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ba-
kır levhalarla toprakla buluşturan işleme verilen genel bir 
tanımlama olarak kabul edilebilir.

İzole Trafo mu, Nötr Toprak Stabilizatörü mü?
Topraklama Çeşitleri Genel Olarak TT, TN ve IT Olarak 

Ayrılır

TT ve TN sistemlerde koruma noktası ve işletme toprakla-
ması, topraklama noktasında birbiri ile ilişkilendirilirken; IT 
sistemlerde şebeke topraklama noktası toprak ile ya izole 
ya da bir empedans üzerinden topraklanarak tam olarak 
birbiri ile izole durumdadır. 
 
Nötr toprak voltajı TT ve TN sistemlerde 1V değerinin üze-
rinde olduğu durumlarda sorun yaşayan cihaza özel olarak, 
dışardan izole trafo üzerinden beslenerek belirli bir düşüş 
sağlanabilmektedir. Örneğin nötr toprak voltajının 4V oldu-
ğu bir laboratuvar cihazında veya banka ATM’sinde izole 
trafo ile bu değer 2V seviyelerine kadar düşürülebilmekte-
dir. Tabi sorun topraklama kaynaklıysa..

Evren Yurttaş
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

https://www.sektorumdergisi.com/izole-trafo-mu-notr-toprak-stabilizatoru-mu/
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Nötr toprak voltajının 1V seviyesinin üzerinde olduğu du-
rumlarda sebeplerden sadece bir tanesi topraklama diren-
cinin yüksek olması ve bu yüzden değerin yükselmesidir. 
İzole trafo bu durumlarda belirli bir çözüm sunabilmektey-
ken, sorun nötr kaynaklı olduğunda fayda sağlayamamak-
tadır.

Sorunun topraklama kaynaklı ya da nötr kaynaklı olması 
farketmeden, nötr toprak stabilizatörü ile istenilen seviyede 
nötr toprak voltajı elde etme şansı mevcuttur. 

Yük dengesizliğinin en büyük sebeplerden olduğu nötr 
kaynaklı sorunlar başta olmak üzere, nötr toprak voltajı kaç 
volt olursa olsun istediğiniz oranda bu voltajı nötr toprak 
stabilizatörü ile ayaralayabilirsiniz.

Ayrıca 0,2V seviyesinden daha fazla dalgalanmanın da etki-
lerinden gözle görülür ve ölçülebilir şekilde kurtulduğunu-
zu gözlemleyebilirsiniz.
       

Topraklamanın hiç olmadığı veya zayıfladığı sistemlerde 
metal gövdede oluşabilecek voltajın hayati risk oluşturma-
sını da nötr toprak stabilizatörü ile engelleyebilir, toprakla-
ma kaynaklı ses ve görüntü sistemlerinde oluşan parazitleri 
de yok edebilirsiniz. İçerisinde yere alan tek fazlı yeni nesil 
parafudr ile de cihazlarınızı yıldırım ve trafo patlaması dahil 
koruma altına alabilirsiniz.

Tüm bu bilgiler ışığında izole trafo ile nötr toprak stabi-

lizatörü kıyaslandığı zaman, nötrtoprak stabilizatörlerini 

tercih etmeniz mantıklı olacaktır. 

TÜBİTAK başta olmak üzere birçok laboratuvar, ATM ve ya-
zarkasa koruma tercihlerinde kullanılan nötr toprak stabili-
zatörü, tıp elektroniğinde lazer cihazlar başta olmak üzere 
medikal görüntüleme cihazları, ses sistemleri, kamera mo-
nitörleri vb. ürünlerde de kullanımı gün geçtikçe artmak-
tadır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...
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Long Tail (Uzun Kuyruk) Stratejisi 
İş modellerinde satış ve pazarlama stratejilerinin farklılaştı-
rılması ve bu bakış açısı ile oyunu kazanma yoluna gidilme-
si çok da sıra dışı bir durum olmasa gerek. 

Büyük danışmanlık firmalarının geliştirmiş olduğu, ünlü 
strateji yazarlarının yazdığı kitapların büyük çoğunluğu bu 
alana odaklanmış durumda. Farklı iş modelleri ile ilgili va-
kaa analizlerini incelediğimizde de durum çok farklı değil. 

Ancak benim en sevdiğim vakaa analizi 90’lı yıllarda Dell 
Computer’ın tedarik zinciri sisteminde yapmış olduğu de-
ğişikliklerle değer zincirini yeniden şekillendirmesi ve çok 
kısa bir sürede dünyanın en büyük PC üreticisi haline gel-
mesi. 

Dell bu tarihlerde günümüzde e-ticaret sitelerinin de yap-
mış olduğu gibi dağıtımcı ve parakendeci kanallarını oyu-
nun dışında tutup son kullanıcıya özelleştirilebilir ürünler 
sunarken beraberinde avantajlı fiyatlar da sunabilmişti.

Bugün benzer ezber bozan stratejileri Amazon uygulamak-
ta. Bildiğiniz gibi Amazon 2018 Ağustos ayında 1 trilyon do-
lar gibi bir pazar değerine ulaşarak Apple'dan sonra piyasa 
değeri 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu ve 
yine 2019 Ocak ayında dünyanın en değerli halka açık şir-
keti ünvanına ulaşmıştı.

Alişan Çapan
Günsan Pazarlama Direktörü
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Chris Anderson Long Tail (Uzun Kuyruk) isimli kitabında 
Amazon gibi yenilikçi firmaların herkesin bildiği istatistiksel 
bir gerçeği nasıl başarılı bir şekilde uygulayarak geleneksel 
oyuncuları pazar dışına ittiğinden bahsediyor. Aslında konu 
ürün promosyonundan daha çok bir stok yönetim konusu 
ancak pazarlama stratejisine etkisi çok büyük. 

Geleneksel dağıtım ağı yöneten kuruluşların çoğu doğası 
gereği pareto prensibinde anlatıldığı gibi satışlarının %80’lik 
kısmını sattığı ürünlerin %20’lik kısmından sağlamaktadır. 
Bazı sektörlerde bunun daha bile az miktarda üründen 
sağlandığını gözlemlemek de mümkündür. 

Bizler stok maliyetleri, üretim verimliliği, işletme sermayesi 
optimizasyonu gibi sebeplerden dolayı stoklarımızı gele-
neksel kanallara uygun yönetiyoruz ancak bu durum her 
sektörde böyle değil. 

Head

Long Tail

Products

Geleneksel dağıtım kanallarında depolarımızın, raflarımı-
zın sınırları ve beraberinde stok maliyetlerimiz var. Bununla 
beraber dijital ortamlarda bu gibi bariyerler hiç yok veya 
oldukça sınırlı. Amazon gibi modern perakendecilerin ge-
lirlerinin %40 kadarının, nadir satılan ürünlerden oluştuğu 
bilinmektedir. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Po
pu
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rit

y

Chris Anderson 
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Nisan sayısındaki yazımda bir kuraldan, yasa ve ilkelerden  
söz eden giriş cümleleri sizlerle paylaşmıştım. Buna Pareto  
ilkesi adı verildiğini ve bunu  bulan  kişiden söz  etmiştim. Bu 
sayımızda bu ilkeleri  detaylandıracağımı söylemiştim.

İtalyan iktisatçı ve sosyolog olan Pareto, 1897 yılında İtal-
ya’da toprakların %80’ninin arazi şeklinde olduğunu sade-
ce %20 sinde yerleşim olduğunu, yine ülkesinde servetin 
%80’nine İtalya’da ki nüfusun %20’’sinin sahip olduğunu ve 
bu servet  dağılımı  ile ilgili yaptığı  sonraki  araştırmaların da  
bu oranın değişmediğini  genelde  aynı  oranların olduğunu  
tespit eder. 

Hatta  bu  gözlemlerinin  doğruluğunu ispatlamak için 

farklı bir araştırmada bulunur.  
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Başarılı İnsanlarda ve İşletmelerde Verimlilik Sırları 2
Bahçesinde bunu denemeye başlar ve ekmiş olduğu be-
zelye tohumlarının %20 ‘sinin, ürünlerinin % 80’ni verdiğini  
gözlemler. Bu gözlemleri  ve incelemelerinden şu sonuca  
ve  kanıya ulaşır;

Bir azınlık ile önemsiz çoğunluğa  ait matematiksel  bir mo-
delin  var olabileceğini  ve bu  modelin  milli servete iliş-
kin dağılım teorisinin de bir ispatı olarak Cours d’Economic  
Politique  isimli eserinde  yayınlayarak,  bilimsel bir taban 
olarak paylaşır.

Tüm bunların devamında  herkes için olabildiğince yüksek 
bir refah seviyesinin gerçekleşmesinde  önemli  olan  ko-
şulları ortaya koydu ki bu koşullar; modern refah teorisinin 
temellerini yani  seçkinlerin dolaşımına ilişkin olan kuramı 
bize sundu.

>>>

Yılmaz Caymaz
Opaş Pako Şalter Genel Koordinatörü

https://www.sektorumdergisi.com/basarili-isletmelerde-ve-insanlarda-verimlilik-sirlari/
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Bunun sonucunda da faydanın ne derecede olduğunu bil-
mek için satın alma durumundaki davranışları gözlemle-
mek  yeterli olacaktır.

Hatta bir ulusun ekonomisinde olan denge durumları ko-
nusunu incelerken optimum teorisini buldu ve bu teoreme 
“Pareto  Optimum  Teorisi” adını verdi. 

Bazı matematiksel yöntemler kullanarak ispatlamış oldu-
ğu ekonomik duruma ve bu duruma ulaşılması halinde in-
sanların kendileri için faydalı olan mal ve hizmetlere olan 
ihtiyaçları, en üst şekilde tahmin edilir. Bununla beraber 
modern refah teorisinin de temellerini ortaya koymuş oldu.

Bu teori ile, genel refah seviyesi ancak başka bir kişinin  fay-
dasını azaltmadan en az bir kişinin sağladığı fayda da  bir 
artış sağlandığında yükseltilebilir sonucunu görmüş oluruz.

Sektör dostlarım, bu  teoremleri ve detayları size anlatmaya 
devam edeceğim. 

Esen kalın..

Pareto, 1900’lü yılların başlarında, o zamana kadar bili-
nen iktisatta marjinal fayda bilgisini genişletmeye başladı 
ve bilgilerin yetersizliğini ya da eksik kaldığını döneme ait 
ekolün temsilcilerinin ürün faydaları konusundaki düşünce 
teoremlerine (bir ürünün faydası hakkında iyi bir analiz  ya 
da değerlendirme yapıldıktan sonra, ürün satın alınır) inan-
maları ve uygulamalarına karşılık; 

Pareto ise satın alma hareketinin kendisinde yararı oldu-

ğunu görüyordu. 

Yani Pareto’ya göre tüketici bir malı kendisi için yararlı ol-
duğu nu veya olacağını bilir ve  satın almaya karar verir. Bu 
ayırımı da bizlere seçim teorisiyle ispatladı. 

Yani farklı bireylerin bir ürün ile ilgili yararlarını sayılabilir bi-
rimlere veya niceliklere  ayırma  problemlerini  bu teorisiyle  
çözmeye  çalıştı. Bu kuramda  yer alan yazar kavramı yerine  
tercih çizelgesi  kavramını  ortaya koymuş oldu. 

Buna göre, her ne kadar ürün satın alan kişi  ürünler ayrı ayrı 
olsa dahi, ürünlerin kendisi için faydalarının büyüklüğünü 
tam olarak belirtemiyorsa bile karar verirken hangi ürünün 
kendisine en faydalı olduğunu bilmektedir. 



https://www.sektorumdergisi.com/?s=kardes+elektrik
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Sanayi Üretimi Ne Durumda?

16/04/2019 günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık-
lanan Şubat 2019 Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre 
2019 yılının ilk iki ayında sanayi üretimi aylık bazda artmaya 
başlamıştır. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı ayına göre hala 
düşük seviyelerdedir.

İmalat sektörü endeksi Şubat 2019 ayında, Şubat 2018 
ayına göre % 5.5 azalmıştır. Yani yıllık bazda hala geçen yıl 
aynı ayın üzerine çıkamamış görünüyor. İmalat sanayi yıllık 
bazda üretim endeksinin 99 seviyelerinde ve baz yıl olan 
ve 100 olarak alınan 2015 yılının bile altında olduğunu gös-
termektedir. 

Burada dikkatimizi çeken ara malı üretimi endeksinin 1 yıl 
öncesine göre %9.7 daraldığıdır. Ancak bazı spesifik sek-
törlerde durum bundan farklıdır. Örneğin dayanıklı tüketim 
malı üretiminde (elektrikli ürünler bu gruptadır) geçen yıla 
göre %5 üretim artışı gerçekleşmiştir. Yani tamamen farklı 
bir durum söz konusudur. 

Teknolojik anlamda bakıldığında yüksek teknoloji ürünleri 
üretim endeksinde yıllık bazda % 14,8 artış gerçekleşmiştir. 
Diğer kategorilerde ise üretim endeksleri düşmüştür. 

Buradan şunu anlamaktayız; İleri teknoloji içeren ve veya 

dayanıklı tüketim malı üreten firmaların keyfi yerinde 

gibi görünüyor. Orta düşük teknoloji üreten firmalarda da 
önemli bir üretim endeksi düşüşü olduğunu görmekteyiz. 

Sermaye malı üretimi endeksinde yıllık bazda görülen %7.8 
ve ara malı üretimi endeksindeki % 9,7 düşüş önemli sinyal-
lerdir. Piyasalar genel olarak hala istedikleri üretim seviye-
lerini yakalayamamışlardır.

Bu durumda kapasite kullanım oranı düşük kalmakta ve sa-
bit maliyetlerin ürün başına değeri de yüksek olduğundan 
firmanın rekabetçi olma imkanı azalmaktadır.

Görüşmek dileğiyle..

Hikmet Baydar
Ekonomist/CEO-3.Göz Danışmanlık

https://www.sektorumdergisi.com/sanayi-uretimi-ne-durumda/
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Yıl Sonu İşlemleri   (2.bölüm)

Yıl sonu işlemlerinin ikinci bölümünde, hulasası çok güzel 
ifade edilmiş bir kaynaktan temin ettiğim ve dikkat edilmesi 
gereken diğer konuları aşağıda bilginize sunuyorum.

Ayrıca aşağıdaki hususlarda gözden geçirilmelidir;

Taşınmaz satış kazancı Gelir Tablosunda yer almalı, istisna 
tutar beyannamede ilgili sütununda istisna kazanç olarak 
düşülmeli, istisna tutar en geç beyanname verme tarihine 
kadar fon hesabına alınması unutulmamalıdır.

• Faiz gelir ve giderlerinde kıst getiri hesaplanıp hesaplan-
madığı,

•  Binek oto KDV’sinin maliyet veya gider yazılıp yazılmadığı,

• Enflasyon düzeltme farklarının işletmeden çekilip çekil-
mediği ,

• Emisyon prim gelirinin kurum kazancına eklenip eklen-
mediği,

• Bilanço kalemlerinin VUK’nın değerleme hükümlerine
göre değerlenip değerlenmediği,

• Yenileme fonunun süresine dikkat edilmesi,

• Vazgeçilen alacakların süresine dikkat edilmesi,

• Ödenmemiş SGK primlerinin olup olmadığına bakılmalı,

• 6736 sayılı Kanunun matrah artırımı ve kayıtların düzeltil-
mesi hükümleri çerçevesinde ödenen vergilerin Kanunen
Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılıp yazılmadığı,

• Beyannamede her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi,

• 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan SGK ödemelerinin
ödendiği tarihlerde gider yazılması,

Savaş Konca
S.M.M.M. Savaş Konca Müşavirlik
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• Ortaklardan Alacaklar ve Kasa Hesabına adat hesaplanıp
hesaplanmadığı,

• Tevsiki zorunlu olmayan kayıtlar dışında belgesiz giderle-
rinin olup olmadığı,

• Ödenmemiş geçici vergilerin mahsup edilip edilmediği,

• Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyan edilen kazançla
ilgili olup olmadığı,

• Yıllara sari inşaat işlerinin bitip bitmediği tespit edilerek
gelir tablosuna aktarılması,

• Alınan hibe ve destekler ile sigorta tazminatlarının gelir
yazılıp yazılmadığı,

• İndirimli Kurumlar Vergisinin doğru hesaplanıp hesaplan-
madığı,

• Bağışlanan değerler ile ilgili yüklenilen KDV’lerin bağış tu-
tarına dahil edilip edilmediği,

• Ticari karın tespitinde kayıtlarda yer alan Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderlerin beyannamede ticari kara eklenmesi,

• Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların istisna
şartlarını taşıyıp taşımadıkları ve istisna tutarının doğru he-
saplanıp hesaplanmadığının kontrolü,

• Diğer indirimlerin doğru tespit edilip edilmediği,

• Giderlerde dönemsellik ilkesine uyulup uyulmadığı,

Gelecek sayıda görüşmek  üzere..
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Uyarlanabilir İçerikle E-Ticaret Satışlarınızı Arttırın

Bir web sitesi düşünün, ziyaret ettiğinizde sadece size özel 
ve sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş sanki sizi anlayıp, 
tanıyan bir site… Çok güzel olmaz mıydı? 

Günümüz internet teknolojileri bunu daha tam anlamıyla 
başaramadı ama hızlı bir şekilde bu yöne doğru ilerliyor. 
Adaptif içerik denilen bu teknoloji dinamik içerik, akıllı içerik 
gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. 

Özellikle büyük e-ticaret siteleri tarafından kullanılan bu 
teknolojik gelişim sayesinde çevrimiçi kullanıcılara ürün 
önerileri ve hatta kişiye özel tamamen özelleştirilmiş açılış 
sayfaları sunulabilmektedir. 

Bu kullanıcının siteye bağlandığı cihaz ile başlayıp, hava 
durumu, günün saati, cinsiyeti, yaşı ve medeni durumu gibi 

ölçüleri kapsamaktadır. Kısaca tamamen kişiselleştirilmiş 
tasarım ve içerikten bahsediyoruz. Bilindik ve pazarların-
da yer edinmiş markalar bu teknolojiyi kendi sistemlerinde 
kullansa da rekabet, müşteri sadakati gibi konular söz ko-
nusu olduğunda küçük büyük tüm işletmelerin bu uyarla-
nabilir içeriğe geçmeleri gerekiyor. 

Özellikle ülkemizde bu şekilde hizmet veren firmaların sa-
yısı oldukça az iken bu teknolojik gelişimi şimdiden yakala-
yanlar binlerce firmanın önüne geçmiş olacak. 

Uyarlanabilir içerik için olmazsa olmaz ziyaretçinin demog-
rafik bilgileri, davranış ve ilgi alanlarıdır. Bu bilgiler ziyaretçi 
siteye girer girmez depolanmaya başlanıp, ziyaretçinin si-
tede gezindiği sayfalar, aradığı ürün veya hizmet, satın aldı-
ğı ürün vb. gibi eklemeler ile genişletilmelidir. 

Ekrem Karataş
Yazılım Uzmanı
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Bu şekilde depolanan bilgiler sonrasında aynı ziyaretçi web 
sitenize geldiğinde daha önceki veriler ışığında giriş sayfa-
nızı ziyaretçiye özgün bir şekilde gösterebilirsiniz. 

Uyarlanabilir içeriğe geçiş yapmak isteyen ama başarılı 
olamayan firmaların en büyük hatası müşterilerini analiz 
etmemeleridir. Kişisel içerikten bahsederken tanımadığınız 
bir kişiye özel içeriği nasıl oluşturabilirsiniz ki? 

Uyarlanmış iyi bir içerik için aşağıdakileri kriterleri karşı-

lamak gerekir;

• Kim? Amaçları nedir ve amaçlarına ulaşabilmeleri için na-
sıl bir çözüm sunacaksınız? 

• Neredeler? Coğrafi konumları ve demografik bilgileri nedir?

• Ne Zaman? İçeriğinize ne zaman ve nasıl erişiyorlar? 

• Hangi Cihaz? İçeriğinize hangi cihazdan ulaşıyorlar? (Ma-
saüstü, cep, tablet)

• Neden? Neden uyarlanabilir içerik oluşturma ihtiyacı du-
yuyorsunuz? 

Ülkemizin büyük e-ticaret siteleri uzun zamandır bu konu-
ya önem verip kullanıcılarına onlara özel hazırlanmış içe-
rikler göstererek etkileşimlerini ve satışlarını arttırmaktadır. 

Diğer yandan bazı web siteleri ise kullanıcılarının bir sonra-
ki ziyaretlerinde son gezdikleri ürünleri göstererek küçük 
adımlarla bile olsa ilerlemeye çalışıyorlar. Peki, bu uyarla-
nabilir teknolojiyi duymayanlar veya duyup hiç yapmayan-
lar? Maalesef gelecekte kaybolmaya mahkumlar.

Size birkaç basit örnek; Yemeksepeti.com’dan verdiğiniz si-
parişlerinizi siteye girdiğinizde ana sayfada görebilir ve eski 
siparişinizin yanında bulunan “Tekrarla” butonuna tıklayarak 
hiç uğraşmadan eski siparişleriniz içinden birini hızlıca ye-
niden verebilirsiniz. 

Bu sayede kullanıcı ne yesem diye düşünmeden olabile-
cek en hızlı şekilde yemek siparişini verebilir. 

Kullanıcı tarafından baktığınızda eski siparişlerini gördü, tek 
tıkla yeniden sipariş verdi, sipariş verdiği için puan kazandı. 
Kullanıcı isterse sipariş sonrası farklı firmaların indirim kodu 
hediyelerinin verildiği çekilişlere de katılabilir. 

Basit bir video kaset kiralama işinden dünyanın en büyük 
online film dizi izleme platformu haline gelen Netflix, tartış-
masız bir şekilde bu teknolojiyi en iyi kullanan firmadır. Kul-
lanıcılarına sunduğu önerilerin tamamı kullanıcının önceki 
izlediği film veya dizilere göre sunulmaktadır. 

Ayrıca Netflix sitesindeki film veya dizi önerilerinde sunulan 
afişler bile tamamen kişiye özeldir. X bir filmin bilinen afişi 
yerine kadınlara erkek, erkeklere bayan başrol oyuncusu-
nun olduğu versiyonu ile gösterilir. 

Üstelik yine aynı film afişi gündüz ve akşam saatlerine göre 
yine değişmektedir. Üstelik bu Netflix’in algoritmasının 
uyarlanabilir içerik konusundaki en basit işlemidir. Zaten 
başarısının altında yatan ana sebepte budur. Uyarlanabilir 
kişiye özel akıllı içerik. 

Bilmeyenler için ufak bir not, Netflix dizilerinin senaryosu ve 
oyuncu seçimi kendi algoritması tarafından hazırlanmakta-
dır. Dünyanın toplam internet trafiğinin %15’i Netflix tarafın-
dan tüketilir.
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Optoma’dan Akıllı Mini LED Projektör: ML330

Optoma, yeni android LED projektörü ML330’u Türkiye’de 
satışa sunuyor. TV hayranlarını, oyuncuları, film izlemeyi se-
venleri hedefleyen ve evde sinema keyfi d eneyimini üst 
seviyelere taşıyan ML330, sadece 460 gramlık ağırlığıyla 
dikkat çekiyor. 

Türkiye’de KDV dahil 3 bin 100 TL’den satışa çıkan ultra 
kompakt projektör; entegre hoparlörler ve WiFi, Android 
4.4 (Kitkat), Bluetooth, HDMI, MHL gibi akıllı teknolojilerle 
donatılıyor. 

20.000 saate varan ışık kaynağı ömrüyle uzun bir kullanım 
avantajına sahip olan ML330’un 2 adet USB ve microSD kart 
girişleri içerikleri doğrudan izleme şansı sunuyor. 

Optoma ML330, kolay kurulum ve anında açma/kapama 
özellikleri ile sahip olduğu akıllı teknolojiler ve entegre ho-
parlörler sayesinde inanılmaz bir teknoloji ürünü olarak kar-
şımıza çıkıyor. 
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500 Ansilumen parklığı ve 20.000 saate varan bir ışık kay-
nağı ömrüne sahip yüksek kaliteli LED teknolojisi; filmleri, 
fotoğrafları ve görüntüleri parlak renklerle yansıtarak mü-
kemmel bir deneyim sunuyor. 

Android kullanıcıları, yerleşik WiFi özelliği sayesinde ağ ku-
rulumu kolay olan ML330 ile Netflix ve YouTube gibi popü-
ler uygulamalara rahatlıkla erişebiliyorlar.

Projektörün doğrudan projeksiyon yüzeyinin önünde mer-
kezlenmediği durumlarda, otomatik trapezoid özelliği çar-
pık görüntüyü bir düğmeye dokunarak otomatik olarak 
algılıyor ve düzeltiyor. Bu sayede zaman kaybı ortadan kal-
kıyor.

ML 330 ile akıllı telefondan veya tabletten gelen içerikler 
kablosuz olarak ekrana yansıtılabiliyor ve anında paylaşıla-
biliyor. Projektörün bluetooth işlevi; harici hoparlörler, ku-
laklıklar ile klavye ve farenin kablosuz olarak bağlanabil-
mesini sağlıyor. 

Telefonlar ve tabletler için Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağ-
lantı'yı (MHL) destekleyen bir HDMI bağlantısına sahip olan 
ML330’da bellek çubukları dahil USB kaynaklarından dos-
yaları okumak için iki USB Tip A bağlantı noktası bulunuyor. 

Sadece 460 gram ağırlığındaki ML330, herhangi bir odada 
kullanım için taşınabilirken; spor etkinlikleri, film geceleri 
veya oyun maratonları için birlikte verilen taşıma çantasıyla 
istenilen her yere rahatlıkla götürülebiliyor. 

Türkiye’de KDV dahil 3 bin 100 TL’den satışa sunulan pro-
jektör, iş profesyonelleri için de Android cihazlarındaki MS 
Office ve Adobe PDF dosyalarını doğrudan yansıtabilme 
avantajı sunuyor.

Optoma Grubu'nun Avrupa, ABD ve Asya'da karasal merke-
zi bulunmuyor; Londra merkezli Optoma Europe; Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika'yı (EMEA) kapsıyor. 

Yerel hizmetler ise Fransa, Almanya, Norveç, İspanya ve 
Hollanda'daki bölge ofislerinden ve Çek Cumhuriyeti, Du-
bai, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya ve Suudi Arabistan'da-
ki satış temsilcilerinden sağlanıyor. 

lan
sm

an



lan
sm

an

44 Mayıs’19 - May  • www.sektorumdergisi.com

Visage Ambiance

Günsan’dan Bahar Renklerine Uygun;

Doğanın uyanışıyla birlikte evler de bahara hazırlanıyor. Gü-
neşin sıcaklığını hissettiğimiz yazın habercisi bugünlerde, 
yaşadığımız alanlarda yapacağımız yenilikleri dekorasyon 
trendleriyle uyumlu hale getirerek bahar coşkusunu daha 
fazla yaşayabilirsiniz. 

Yaşam alanlarında sıcaklık, uyum ve özgün dekoratif çö-
züm arayışında olanlara Günsan, Visage Ambiance serisin-
de yer alan anahtar prizleri öneriyor.

Bahar aylarının yükselen dekorasyon trendlerinde; renk-
li dekoratif ürünler, mobilyalar ve aydınlatma ürünleri öne 
çıkıyor. 

Pozitif duyguların ve enerjinin yükseldiği bu dönemde ta-
zeliği evlerine yansıtmak isteyenler, ağırlıklı olarak canlı ve 
parlak renklere yöneliyor. 

Dekorasyonun önemli parçası mobilya seçimi kadar ta-
mamlayıcı diğer unsurlarda yapılacak değişimler evlerin 
enerjisini yükseltilmesini sağlıyor. 

Baharın enerjisi evlerde yeşil, pembe, sarı renklerinin; gü-
müş, metalik beyaz ve metalik bej gibi metalik ve açık renk-
lerle dengelenmesiyle daha fazla hissediliyor. 

Yenilikçi, hayat kolaylaştırıcı ve şık tasarımlı ürünleriyle de-
korasyonda fark yaratan Günsan, Visage Ambiance serisiy-
le baharın enerjik atmosferine uyum sağlıyor. 

Mocha, füme, gümüş, metalik bej, metalik siyah ve metalik 
beyaz olmak üzere 6 farklı renk seçeneği sunan seri, parlak 
renkleriyle evinizin enerjisini yükseltirken, şık tasarımıyla da 
dekorasyonunuzun tamamlayıcı parçası olacak. 



https://www.sektorumdergisi.com/agartan-enerji/


Aydınlatmada İskandinav Etkisi: 

Enza Home Tripod
Sıra dışı tasarımlarıyla yaşam alanlarına ruh katan Enza 
Home, Tripod aydınlatma serisiyle İskandinav stiline göz 
kırpıyor. Ahşabın doğal ve güçlü tarzını aydınlatmaya taşı-
yan Tripod aydınlatma serisi özgün stiliyle fark yaratıyor.

Çağı yakalayan tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home, Tri-
pod aydınlatma serisi ile son dönemde tüm dünyayı etkisi 
altına alan İskandinav stiline gönderme yapıyor. Özgün stili, 
şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken Tripod aydınlatma 
serisi, ahşap tasarımların doğal ve güçlü tarzını, ışığın me-
kandaki etkili yansımalarıyla buluşturuyor. 

Güçlü duruşuyla, aydınlatmanın dekorasyonda en önemli 
unsurlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyan Tri-
pod aydınlatma serisi, yaşam alanlarına siyahın asaletini 
taşıyor. Üç ayaklı formuyla benzersiz bir tarza sahip Tripod 
aydınlatma serisinde lambader ve abajur seçenekleri bu-
lunuyor.
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Panasonic’in 2014 yılında gerçekleştirdiği yatırımla birlikte 
Türkiye’de güçlü bir şekilde faaliyet göstermeye başlayan 
şirketi Panasonic Eco Solutions Türkiye, 1 Nisan 2019 tari-
hinden itibaren “Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.” unvanını kullanmaya başladı. 

Şirket, gerçekleştirdiği bu unvan değişikliği ile birlikte insan 
odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma 
vizyonunu hayata geçirmeyi odak noktasına taşıdı. 

 100. yılını dolduran Panasonic Corporation’ın dört grup şir-
ketinden biri olarak faaliyet gösteren Eco Solutions şirke-
ti; insan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ 
sunma vizyonu doğrultusunda şirket unvanını değiştirdi. 

1 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Türkiye’deki faaliyetlerine “Pa-
nasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak 
devam etme kararı aldı. 

Bu önemli değişimle birlikte kaynaklarını ve faaliyetleri-
ni, akıllı ve güvenli yaşam vurgusuyla geliştirmeyi, yaşam 
alanlarının konfor ve kalitesinin artırılmasına yönelik çö-
zümler sunmayı amaçlıyor. 

Güçlü kuruluş, kullanıcılarına daha iyi bir yaşam için ihtiyaç 
duydukları konfor, güvenlik, akıllı ev sistemleri gibi teknolo-
jik ve enerji yönetimi çözümleri ile birlikte, enerji tasarrufu 
sağlayan ürünler ve “akıllı yaşam çözümleri” de sunuyor. 

Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı
Tatsuya Kumazawa

Panasonic Eco Solutions Türkiye,
Şirket Ünvanında Değişikliğe Gitti
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Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ürün gamı içerisinde 
halen elektrik anahtar ve prizleri, grup prizler, aksesuarlar, 
alçak gerilim şalt ürünleri, sigorta kutuları, elektronik elekt-
rik sayaçları, otomatik sayaç okuma sistemleri, akıllı ev ve 
bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, pro-
fesyonel el aletleri, güneş enerjisi panelleri ve yangın algı-
lama sistemleri yer alıyor. 

İnsan Odaklı Çözümlerle Daha İyi Ve Konforlu Bir ‘Yaşam’ 

Sunmaya Odaklanıyoruz 

Şirket unvanında gerçekleştirilen değişimin nedenlerine 
dair önemli açıklamalarda bulunan Panasonic Life Soluti-
ons Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa “Şirketimizin 
tüm faaliyet ve aksiyonlarında insanların daha iyi bir yaşa-
ma sahip olmaları konusuna odaklanmış durumdayız. 

Bu doğrultuda ortaya çıkan şirket misyonumuzu yansıtmak 
ve müşterilerimize geleceğe yönelik olarak sunacağımız 
taahhütlerimizi vurgulamak için benimsediğimiz ‘Panaso-
nic Life Solutions’ şeklindeki şirket unvanımızın kurumsal 
imajımızı daha iyi temsil edeceğine ve markamızın felsefe-
sini daha iyi yansıtacağına inanıyorum. 

Bu değişim aynı zamanda, çok geniş bir coğrafyada başarı 
ile faaliyet gösteren şirketimizin, müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarına yanıt verme ve gelişen teknolojiler doğrultu-
sunda şekillenen yaşam alanları için ‘yenilikçi ürün ve çö-
zümler’ oluşturarak, katma değerli çözümler sunmayı he-
deflediğini temsil etmektedir. 

Panasonic’in köklü tarihinden aldığımız güç, Ar-Ge faali-
yetlerimiz ve gerçekleştireceğimiz iş birlikleri sayesinde, 
yaşam alanlarına konfor ve güvenlik teknolojilerini etkin bir 
şekilde entegre eden kullanıcı dostu, toplumu destekleyen 
yaşam çözümleri sunacağız. 

Tüm enerjimizle insan odaklı çözümlerle daha iyi ve kon-
forlu bir ‘yaşam’ sunmaya odaklanıyoruz. Geniş ürün yelpa-
zemizdeki Panasonic ve Viko markalı ürünlere ilave olarak, 
pazara sunmayı hedeflediğimiz yeni ürün ve çözümlerle 
“Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya” hedefi ile sektö-
rümüzdeki lider pozisyonumuzu her geçen gün daha da 
güçlendireceğiz” dedi. 
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Yeni Nesil 
Parafudr
Alçak gerilim sistemlerinde özellikle yıldırım darbesinin 
elektrik-elektronik cihazlar üzerindeki etkisini minimuma 
indirmek üzere tasarlanmış ürünlere genel adıyla parafudr 
denmektedir. 

Parafudrlar, paratonerlerin yapı dışındaki akımı toprakla bu-
luşturma işlevini yapı içerisinde, aşırı akımın sisteme ulaş-
masını engelleyerek toprağa iletmek üzere tasarlanmışlar-
dır. %100 koruma sağlayamamasının nedeni de işte tam bu 
noktada aşırı akımı iletirken sistemde oluşan aşırı gerilimi 
engelleyememesidir.

Trimbox’ın bu açıklıktan yola çıkarak tasarladığı yeni nesil 
parafudrlar; eski usül parafudrlara ek olarak aşırı gerilim 
sönümlemesi yaparak sadece yıldırım darbesinde değil, 
trafo patlaması, nötr kopması, nötr hattına faz teması gibi 
durumlarda ortaya çıkacak cihaz yanmalarının da önüne 
geçiyor. 

Trimbox yeni nesil parafudrların içerisinde bulunan para-
fudr sistemi ayrıca B,C,D sınıfı gibi ayrı ayrı kullanıma gerek 
bırakmadan tek sınıfla B sınıfı gücünde D sınıfı hassasiyetin-
de koruma sağlıyor.
     

Trimbox yeni nesil parafudrlar ayrıca, parafudr sis-
temleri için en önemli veri olan topraklama direnci-
nin sitenilen seviyede olması, olmadığında işlevini 
tam olarak yerine getirememe sıkıntısını da aşmış 
durumda. 

Sadece topraklama direncinin arttığı, topraklama-
nın kötü olduğu yerlerde değil, topraklama olmayan 
yerlerde bile sistemleri koruduğunu TSE ve ODTÜ 
testleri ile belgeleyen Trimbox yeni nesil parafudr-
lar hem fiyat avantajı, hem %87,84’lük yerlilik oranı, 
hem de cihaz korumasına odaklı üretim anlayışı ile 
fark yaratıyor.
      
IEC standartlarında parafudr testleri incelendiğinde, 
parafudra verilen yıldırım darbesi son-rasında para-
fudrun sağlamlığına bakılır, sistemdeki cihazları ko-
ruma amacıyla alınan ürünlerin koruma yapıp yap-
madığı ile maalesef ilgilenilmezdi. 

İşte bu noktada biz TSE’ye ve ODTÜ’ye başvurarak 
bu korumanın amacının cihazları korumak olduğunu, 
bu anlamda cihazları koruduğumuzunda belgelen-
dirilmesini talep ettik ve olumlu sonuçları kamuo-
yuyla paylaşıyoruz. 15kV, 20kA 8/20 mikrosaniye ve 
1,2/50 mikrosaniye yıldırım darbelerinde Trimbox 
hem sistemdeki cihazları korumuş, hem de kendisi 
zarar görmemiştir. 
      
Yeni nesil parafudrun çok büyük bir ihtiyaç olduğu 
hem kamu, hem de özel sektörde son 10 yılda elekt-
rik yangınlarının %78 oranında artış göstermesi ile 
ispatlanmıştır. 

Dünya’nın en gelişmiş ülkeleri ve sistemlerine baktı-
ğımızda yine bu artış trendi kendisini göstermekte ve 
uluslararası standardın bu açıklığını kapatan Trimbox 
yeni nesil parafudrların özellikleri yeni standart ola-
rak ülkemizden başlamak kaydıyla uygulanmalıdır. 
Bu sayede hem yıllık 2 Milyar usd değerinde elekt-
ronik kart yanmalarının önüne geçilebilecek, hem de 
aşırı gerilim kaynaklı can kayıpları ve yangınlar son-
landırılabilecektir.
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Sigma Elektrik 
26.yılını Antalya’da 
İş Ortaklarıyla Kutladı
 Sigma Elektrik 22-24 Şubat tarihleri arasında 26. Yılını 

kutladığı  Bayi Zirvesini çok değerli iş ortaklarıyla beraber, 
Ekonomist  Dr. Mahfi EĞİLMEZ’in katılımıyla Antalya’da ger-
çekleştirdi.

 2018 yılını beklentilerinin çok üzerinde bir büyüme ile ka-
patan Sigma Elektrik, 2019 yılı için belirlenen hedeflerini ve 
planlanan projelerini, iş ortaklarının beğenisine sundu.

Sigma Elektrik Pazarlama & Kurumsal İletişim Yöneticisi 
Merve GÜRHAN’ın açılış konuşmasının ardından Ünlü Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü Oğuz 
AÇIKGÖZ kürsüye çıktı. 

Ünlü Grup Yön. Krl. Başkan Yar. ve İcra Direktörü 
Oğuz AÇIKGÖZ

 22 Şubat Cuma günü otele giriş yapan misafirler tüm gün 
boyunca güzel havanın tadını çıkartarak aileleriyle beraber 
keyifli bir gün geçirdiler.

 23 Şubat Cumartesi günü yaklaşık 150 kişinin katılımıyla 
başlayan 2019 Sigma Bayi Zirvesi, 24 Şubat Pazar günü Sig-
ma aile kahvaltısının ardından sona erdi.

https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-26-yilini-antalyada-bayileriyle-kutladi/
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Oğuz AÇIKGÖZ, konuşmasında ‘Ünlü Grup ve Sigma Elekt-
rik hakkında genel bir bilgilendirme’ yaptıktan sonra, 2019 
yılı için  beklenen, planlanan projeler hakkındaki bilgileri iş 
ortaklarıyla paylaştı. 

Sigma’nın sektördeki yükselen konumunun memnuniyet 
verici olduğunu ve yerli üretici olmanın elektrik sektörün-
deki öneminin altını çizen Oğuz Bey,  konuşmasını bu alan-
daki yatırımlarının daha da artarak devam edeceğini belir-
terek tamamladı.

Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat AKGÜL’ün sunumuy-
la devam eden toplantıda; Murat Bey, 1993 yılında sektöre >>>

adım atan Sigma Elektriğin Arge - Kalite - Planlama - Pa-
zarlama ve Üretim tarafındaki işleyiş süreçlerini anlatarak 
yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının önemine özellikle vurgu 
yaptı. 

Sigma’nın “Türkiye’ de Üreten, Dünya’ya Hizmet Veren” mot-
tosunun verdiği güç ile 2018’ in ikinci yarısında yaşanan kriz 
döneminde dahi, büyümelerinden ödün vermemelerini, at-
tıkları stratejik adımlarla başardıklarını ve şartlar ne olursa 
olsun her zaman iş ortaklarının yanlarında olduklarını söy-
ledi. 

https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-26-yilini-antalyada-bayileriyle-kutladi/
https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-murat-akgul-roportaj/
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Oldukça ilgi çeken grafiklerin de olduğu sunumda Dr. Eğil-
mez, ekonomi hakkındaki görüşlerini dile getirirken, Sigma  
Elektrik ekibi ve iş ortaklarından gelen soruları büyük bir 
titizlikle yanıtladı. 

Toplantının ardından, Ünlü Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve İcra Direktörü Oğuz AÇIKGÖZ, çok değerli iş 
ortaklarına plaketlerini taktim etti. 

Sigma aile fotoğrafları ve gün içinde çekilen renkli kareler 
ise, #2019sigmabayizirvesi ve #sigmailem hashtagleriyle 
sosyal medya hesaplarında yerlerini aldı.

Bütün gün süren toplantının ardından konuk sanatçı ve 
orkestrasının eşlik ettiği harika bir gala yemeği ile kapanış 
yapan Sigma Elektrik, hem 26. Yılını kutlamış oldu hem de 
Sigma yönetimi ve iş ortaklarının bir arada olduğu oldukça 
verimli geçen iki güne ev sahipliği yaptı.

Sigma’nın iş ortaklarından aldığı güç ve destekle sektörde 
fark yaratmaya devam edeceğini ve böyle bir toplantıda iş 
ortaklarıyla beraber bir arada olmaktan son derece mem-
nun olduğunu dile getiren Murat AKGÜL, sözü Sigma Elekt-
rik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa TOKHAN’ a devretti.

Mustafa TOKHAN, Sigma’nın güvenilir ve geniş ürün ailesi-
nin tanıtımını yaparak sunumuna başladı. Standartlara göre 
belirtilen tip ve rutin testlerin neredeyse tamamına yakını-
nı yapabilecek test laboratuvarlarına da sahip olduklarını 
belirten TOKHAN, ürünler hakkında vermiş olduğu eğitim 
sonrası oldukça yoğun ilgi gördü. 

30 farklı ürün çeşidiyle, sahip oldukları kalite belgelerinin 
çeşitliliğinden bahseden Mustafa TOKHAN, ürün yelpa-
zelerini 2019 yılında da genişleteceklerini söyleyerek, yeni 
çıkacak olan ürünlerinin müjdesini de, iş ortaklarına vermiş 
oldu.

Öğlen yemeği ve kahve molasının ardından; ülkemizin 
önde gelen ekonomi uzmanlarından Ekonomist Dr. Mahfi 
EĞİLMEZ Sigma ailesine ve iş ortaklarına; ülkemizin geçir-
diği zorlu dönemi, bu sürecin yansımalarını ve 2019 ekono-
mik beklentilerini paylaştı. 

Sigma Elektrik Genel Müdürü 
Murat AKGÜL

Sigma Elektrik Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa TOKHAN

https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-vip-tanitim-sayfasi/
https://www.sektorumdergisi.com/sigma-elektrik-roportaj/
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Çin’li Ev Tekstili Tedarikçileri
China Homelife Çin Ürünleri Fuarı’nda

Dünyada uygun maliyetli ve her seviyede kalitede ürün 
ve hammadde bulunabilirliği avantajı ile son 20 yıldır tüm 
dünyanın üretim merkezi haline gelen Çin, Türkiye’de Chi-
na Homelife Çin Ürünleri Fuarı ile çok daha zengin ürün ve 
marka yelpazesiyle görücüye çıkıyor. 

2018 yılında 500 Çin’li firmanın katıldığı ve yaklaşık 12 bin iş 
dünyası profesyonelinin ziyaret ettiği China Homelife Tur-
key Çin Ürünleri Fuarında 478 ikili iş görüşmesi ve toplam-
da 27 milyon dolarlık iş hacmi gerçekleşmiş, 2019 yılında 
800’den fazla firmanın katılımıyla 12.000 m2’lik bir alanda 
gerçekleşecek ve 650’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıl-
ması planlanmaktadır. 

Ev tekstili ürünleri kapsamında döşemelik kumaş, tül, per-
de, perde aksesuarları, halı ve zemin kaplamaları, uyku ve 
yatak odası tekstili, mutfak ve yemek odası tekstili, banyo 
ürünleri, havlu bornoz, dekoratif aksesuarlar, duvar kap-
lamaları, güneşten koruma sistemleri, hammadde&tekstil 
giderleri ve iplik ürünleri ile China Home Life Turkey Çin 
Ürünleri Fuarı sektörün ithalat ve ihracatta talep ve beklen-
tilerini karşılayarak firmaların gelişimini destekliyor. 

23-25 Mayıs ile 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Mer-
kezinde Sinerji Uluslararası Fuarcılık organizasyonunda dü-
zenlenecek olan fuarı bu yıl yaklaşık 15 bin iş dünyası pro-
fesyonelinin ziyaret etmesi beklenmektedir.  

Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler açısından bü-
yük önem arz eden China Homelife Çin Ürünleri Fuarında 
Uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimci-
ler için önemli bir fırsat niteliğini taşıyor.

Dünya ticaret arenasında Çin ürünlerini tanıtmak için dü-
zenlenen China Homelife Çin İhracat Ürünleri Fuarlar serisi; 
Türkiye, Polonya, Meksika, Mısır, Brezilya, Ürdün, Güney Af-
rika, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran 
olmak üzere 11 ülkede yılda bir kez düzenlenir. 

Çin Hükümeti tarafından katılım maliyetlerinin yüzde 
100’ünün karşılandığı fuar, ülkemizin jeopolitik konumu 
sayesinde her iki ülke ekonomisi için de büyük önem arz 
ediyor.
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Farklı Sektörlerde

Daha makro bir bakış açısı ile “Başta bilişim sektörü olmak 
üzere tüm sektörlerde artık iş birliği (collabration) anlayışı 
gelişiyor. Yeni pazarlara açılmanın, daha fazla satış yapma-
nın yolu iş birliklerinden geçiyor. 

Güçlerinizi birleştirin

Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları” yazılımı olan POLDY İnsan 
Kaynakları Sistemi olarak 24 yıldır fazladır yalnızca “İnsan 
Kaynakları” sektöründe yazılım geliştirmekte ve çözümler 
sunmaktadır. 

Geliştirmiş olduğu sistem ile kurumların İnsan Kaynakları 
Yönetimi sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağla-
maktadır. 

Etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile günlük ope-
rasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynakları yöne-
timinin maksimum olduğu bir süreç hedeflenmektedir. 

Firmaları başarıya taşıyan, bütünlüğü sağlayan farkı yara-
tan insana verilen önemi “Farklılıkları Sadelikle Yönetmek” 
sloganı ile geliştirilen çözümler, insan kaynağına yapılan 
doğru yatırımı avantaja dönüştürerek firmaları geleceğe ta-
şımasını hedeflemektedir.

POLDY, İnsan Kaynaklarını dijital ortama taşınması, teknolo-
ji ile yönetilmesi, verimli insan gücü ile kurumların hedefle-
rine ulaşmalarına yardımcı olması, kurumlara sağladığı kat-
kının çok daha net analiz edilmesini amacıyla geliştirilmiş 
bir çözümdür. 

Sistem, kapsamlı, kurum ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap ve-
rebilen esnek yapısı ve ihtiyaçlara göre farklı ürün seçenek-
leri ile insan kaynakları çalışanlarının ofis yükünü azaltırken, 
sunduğu analizlerle yöneticilere taktik ve stratejik kararlar-
da yön göstermesi yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca sistem, kurum içindeki bölümlerin birbirleri ile 
uyumlu çalışmalarını sağlayarak kurumsal hedeflerin ha-
yata geçirilmesi için temel alt yapı oluşturmaktadır.

İş Birlikleri İle Büyüme



https://www.sektorumdergisi.com/deka-led-endustriyel-aydinlatma/


h
izm

e
t

62 Mayıs’19 - May  • www.sektorumdergisi.com

24 yıldır Türkiye’nin önde gelen firmalara sunmuş olduğu 
çözümleri kurumsallaşmak isteyen kobiler için Temel insan 
kaynakları süreçlerini kapsayan HRM isimli ürününü hazır-
lamıştır. 

HRM ürünü 50 çalışandan 250 çalışana kadar olan firmala-
rı hedeflemektedir. İnsan kaynakları ve organizasyon, İzin 
Takibi, Bordro ve Raporlama modüllerinden oluşmaktadır. 
250 çalışandan sonra modüler yapıdaki Poldy Pro ürünü 
önerilmektedir. 

Uygulama, kolay kullanımı, kısa öğrenme süresi, basit, ça-
buk uygulanabilirliği, hızlı devreye alınması, sunduğu çö-
zümler ile kurumların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatı-
rımdan en kısa sürede maksimum fayda elde etmelerine 
olanak tanımaktadır. HRM ürününün satış ve tanıtımı oluş-
turulacak kanal yapısı ile yerine getirilecektir. Kanal üç farklı 
profilden oluşmaktadır. 

Referans Verenler: İnsan kaynakları sistem ihtiyacı olan 
firmaları POLDY’e yönlendirecek kişi ve şirketlerden oluş-
maktadır. Bu şirketler kendi verdiği hizmetler ile İK yazılımını 
bütünleyerek katma değer yaratacak yazılım, bilişim, dona-
nım, insan kaynakları danışmanlık, eğitim, seçme yerleştir-
me işleri yapan şirketler olması planlanmaktadır. 

Direk Satış Yapanlar: Ürünün tanıtımını ve satışı yapacak 
şirketlerden oluşacaktır.

İnsan Kaynakları Profesyonelleri: Ürünün satış aşamasın-
da sunum ve tanıtımını yapacak insan kaynakları profesyo-
nellerinden ve danışmanlardan oluşacaktır.  Ürünün satış 
sonrası teknik servisi ve hizmeti Poldy’nin profesyonel ekibi 
tarafından sağlanacaktır. 

POLDY olarak kurumsal yapıda veya kurumsal yapıya geç-
mek isteyen ve insan kaynakları süreçlerini elektronik or-
tamda tutmak isteyen tüm sektörler hedeflenmektedir. 

24 yıldan beri İK sistemi geliştiren ve uyarlamasını yapan 
şirket olarak hemen hemen tüm sektörlerde deneyim sa-
hibidir. Özellikle dağıtık yapıda, çok mağazaya veya şubeye 
sahip olup tüm kayıtlarını merkezi yapıda tutmak isteyen 
şirketlerde daha fazla katma değer yarattığını görülmekte-
dir. 

ERP sistemleri içinde İK modülü varken şirketlerde bu 

konu için neden ayrı bir yazılım gerekiyor?

Mevcut ERP sistemlerinin içinde geliştirilen İK modülle-
ri ERP sisteminde bütünün bir parçası olacak şekilde yer 
almaktadır. Ana sistem ERP olduğu için İK modüllerindeki 
detay ve içerik ERP sisteminin kendisi kadar detaya sahip 
olmayabilmektedir. 

Ayrıca şirket ERP projesine yeni uygulamaya başladığında, 
İK modülleri öncelik olarak projenin en alt sıralarda yer al-
maktadır. 

İK modüllerinin şirketlerde uyarlamasını yapacak bilgi ve 
tecrübeye sahip, İK departmanı ile aynı dili konuşacak hem 
yazılımcı hem de danışman ERP şirketleri bünyesinde az 
bulunan kişilerdir. Bu da projenin başarısı ve gidişini önemli 
bir şekilde etkilemektedir.

Ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleri incelediğimizde şirket-
ler kendi insan kaynakları süreçlerine en uygun sistemleri 
tercih etmektedirler. Mevcut ERP sistemlerinde yer alan İK 
çözümleri ihtiyaçları için yeterli ise, mevcut sistem ile de-
vam etmeyi tercih etmektedirler. 

>>>
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Aksi durumda İK sistemini ERP sisteminden bağımsız kul-
lanıp, mevcut ERP sistemi ile entegre etme yoluna gitmek-
tedirler. 
Şirketlerin ERP yazılımlarına gerek duymaya devam ede-

cekleri varsayımıyla Poldy ile entegrasyon konusu nasıl 

çözümleniyor?

ERP sistemleri ile entegrasyonda en çok kullandığımız sü-
reç masraf/kar merkezine göre bordro mahsuplarından 
muhasebe fişlerinin oluşturulmasıdır. Çalışanlara ait orga-
nizasyon bilgisi İK veritabanında tutulduğu için şirket içi 
süreçlerde organizasyon yapısına göre işlem yapılması is-
tendiğinde İK organizasyon bilgileri diğer sistemler ile pay-
laşılması sağlanmaktadır. 

Şirket, çalışanlara ait giriş ve çıkış takibini yapmak için kart 
basma sistemleri (PDKS) kullanıyor ise İK sisteminde olu-
şan çalışan kartlarının kart basma sistemlerine aktarılması 
ve ay sonu puantaj bilgilerinin bordro sistemine entegre 
edilmektedir.

İK sektöründeki gelişmeleri nelerdir ? Nasıl bir yol izliyor-

sunuz?

Poldy sisteminin yasal uyumluluğu, uygulama kolaylığı ve 
sahip olduğu özellikler ile holdinglerin, uluslararası faaliyet 
gösteren firmaların yanı sıra inşaat, turizm, tarım sektörün-
de olduğu gibi mevsimsel ve sözleşmeli personel çalıştıran, 
üretim yapan firmaların ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. 

İş Kanunu’na kesin çözüm sunmakla kalmayıp, standart uy-
gulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın-yayın iş 
kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran kurum-
ların ihtiyaçlarını ve Kıbrıs bordro işlemleri için de çözüm 
sunulmaktadır. 

Birden fazla SGK işyeri numarası olan şirketlerde XML dos-
yasının SGK’nın web sitesine kolay aktarılmasını sağlayarak 
zaman ve kaynak tasarrufuna yardımcı olmaktadır. Benzer 
şekilde personel işe giriş ve işten ayrılma bildirgeleri SGK 
sitesine kolayca aktarılması sağlanmaktadır.

Yeni İş Kanunu’na göre 30 kişiden fazla çalışanı olan şirket-
lerin iş güvence kapsamında çalışanları ile ilgili eğitim taki-
bi ve performans değerlendirme süreçlerini takip etmeleri 
gerekmektedir. 

Bu süreçleri hatasız ve kolay yönetebilmek için teknoloji 
büyük fayda sağlayacaktır. İnsan kaynakları süreçlerini tek-
nolojiyi kullanarak elektronik ortama taşımaları bu anlamda 
katma değer yaratacaktır. Nasıl bir firma muhasebe kayıtla-
rının takibi için program kullanıyor ise, çalışanlarının takibi 
ve insan kaynakları süreçleri için de yazılımlar kullanması 
gerekecektir.

Genel anlamda insan kaynakları süreçlerini operasyonel, 
yönetimsel ve stratejik olmak üzere 3 başlıkta toplayabiliriz. 
Bu süreçlerde insan kaynaklarının operasyonel süreçlerin 
çok fazla, stratejik süreçlere çok daha az zaman ve kaynak 
ayırmaktadır. 

Hedefimiz tüm süreçleri otomasyona geçirmek olmalıdır. 
Böylece etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile gün-
lük operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynak-
ları yönetiminin maksimum olduğu bir süreçler hedeflen-
melidir.

Poldy İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş Genel Müdürü Kadri DEMİR
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Yeni Nesil Çözüm Ortağınız 
Legrand Viking 3 Klemensler 
Birbirinden bağımsız iki ya da daha fazla parçalı elektrik 
kablo sistemlerinin doğru bir çalışma prensibiyle birbirle-
rine bağlanmasını sağlayan klemensler, Legrand güvence-
siyle tüketicilerle buluşuyor. 

CAB 3 işaretleme sistemi, Starfix şarjör ve yüksük sıkma 
penseleriyle birlikte bağlantı sistemlerinde kolay ve güve-
nilir biçimde kullanılan klemensler, kalaylı pirinç çubuğu 
sayesinde de mükemmel elektriksel iletkenliği sunuyor. 

Legrand, 30 yıldan daha uzun bir süredir tüm dünya için 
ürettiği Viking 3 vidalı klemensleriyle kullanıcısını geniş çö-
züm seçeneğiyle buluşturmaya devam ediyor. 
 
Uzun Ömürlü; Legrand’ın Ar-Ge destekli inovasyon harikası 
ürünü olan Viking 3 klemensleri, sağlamlığı ve güvenliği bir 
arada sunuyor. Yüzey işlemi tamamlanmış çelikten yapıl-
mış özel olarak seçilmiş klipsi ile Viking 3, kullanıcısını mü-
kemmel mekanik dayanıklılıkla buluşturuyor. 

Yüksek kontak basıncı klips/çubuk sistemiyle tasarlanan 
Viking 3, kalaylı pirinç çubuğu sayesinde mükemmel elekt-
riksel iletkenlik sağlıyor. Mukavemet, çıkartılma, zorlayıcı 
tork direnci ve yaşlanmaya karşı denenmiş ve test edilmiş 
klips ile Viking 3, kullanıcısına uzun ömür vaat ediyor.

Kolay Kurulum; Vidalı bağlantı ile geliştiren ürün, en uy-
gun ölçüye getirilmiş boyut, basitleştirilmiş sabitlemesi ve 
standart hale getirilmiş nihai plaka sistemiyle tasarımı güç-
lendiriyor. 

Legrand’ın Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen yenilik-
çi Viking 3 yaylı klemensleri,  ürün çeşitliliği açısından kul-
lanımda konfor sağlamanın ötesinde kullanıcısına montaj, 
bağlantı ve işaretlemede her zamankinden daha fazla ko-
laylık sağlıyor.
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Ace of Mice’ın Enerjisi

Jeneratör sektörünün lideri Aksa Jeneratör, büyük toplantı 
ve buluşmalara kesintisiz enerji sağlayarak organizasyon 
sektörünün en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. 
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri Ace of M.I.C.E Awards, 
Aksa Jeneratör’ün enerji desteğiyle gerçekleşti.

3 Nisan’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleşen ödül töreni, kongre, toplantı ve etkinlik faali-
yetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön veren ve M.I.C.E. 
sektörü ile sektörden hizmet alan kurumları bir araya ge-
tirdi.

Aksa Jeneratör’ün, organizasyon sektörünün vazgeçilmez 
bir partneri olduğunu ve sektörün geniş bir katılımla bir ara-
ya geldiği görkemli ödül törenine destek verdiklerini ifade 
eden Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, şunları söyledi: 

“Aksa Jeneratör, kesintisiz enerji sunarak hayatın kesintisiz 
akışına destek oluyor. Faaliyet alanımız içinde pek çok sek-
tör yer alıyor. İş dünyasının bir araya gelerek görüş alışve-
rişinde bulunduğu, sektörlerinin ve mesleklerinin gelişimi 
için kararlar aldığı ortamları hazırlayan M.I.C.E sektörü ile 
daima beraberiz. 

Aksa’nın kesintisiz enerjisi ile her türlü organizasyonun gü-
venle yapılabileceğini organizasyon şirketleri kendi dene-
yimleriyle yaşadılar. Bu değerli sektörde görev yapan her-
kese teşekkür ediyor, ödül kazanan kişi ve kurumları tebrik 
ediyorum.”

Sağladığı kesintisiz enerji ile etkinliklerin en büyük des-
tekçisi olmaya devam eden Aksa Jeneratör, Ace of M.I.C.E 
Awards’a destek verdi. İş dünyasını bir araya getiren fuar, 
kongre gibi büyük buluşmaların gerçekleşmesinde kilit rol 
alan organizasyon sektörü, ödül töreninde bir araya geldi. 
Aksa Jeneratör’ün enerji sponsorluğunda gerçekleşen Ace 
of M.I.C.E Awards, bu yıl 7. kez gerçekleşti. 

Aksa’dan





rö
p

o
rtaj

70 Mayıs’19 - May  • www.sektorumdergisi.com

ARGESYS Elektronik Alex beyle son söyleşimiz, 2018 Ağustos sayımızda ya-

yınlanmıştı. Ar-Ge konusundaki faaliyetler, ürün bandındaki yenilikler ve ka-

lite/fiyat dengesinde maksimum verimle “mutlu müşteriler” hedeflediklerini, 

bu strateji için kısa vade hedeflerinin 6 aylık bir periyod ile ölçeceklerini öğ-

renmiştik.

.

Bu süreçte ALXSYS Terra, ALXSYS Aren, ALXSYS Luke gibi birçok ürünü paza-

ra sunduklarını izledik. Projeler başlığında ise Benzin İstasyonu uygulamala-

rında uzmanlık ve pazar paylarının ciddi oranda arttığını söylemek mümkün. 

Hem de Kosova’dakilere kadar..

Nurşah SUNAY: Alex bey, okurlarımıza seslendiğiniz son 

söyleşide bu dönemlere atıf yapan bir büyüme iddiamız 

vardı. Haydi dinleyelim ARGESYS neler yaptı, kısa vade-

deki hedeflerine ulaştı diyebilir miyiz?

Alex SEYİS: Değerleri okurlarımız, bir önceki söyleşimizde 
dediğim gibi firmamız adına hedeflerimize emin adımlar-
la ilerliyoruz. Firmamızı 1400m 2’den 2500m 2 üretim tesisi 
kapasitesine çıkarttık. Bu vesile ile daha hızlı daha kaliteli  
ürünler çıkarmaya başladık.

Bu dönemde elektronik ve aydınlatma sektörü için, firma-
mız ile ülkemiz adına önemli rol oynayacak güç kaynak-

larımızı üretmeye ve driver ailemizi genişletmeye devam 
ediyoruz. Sabit akım güç kaynaklarımızın yanı sıra DALİ 
kontrollü güç kaynaklarımızı da üretmeye ve satışa hazır 
hale getirdik. Yeni, verimli ve daha modern armatür tasa-
rımlarımızla sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz.

Süratle ürün gamınıza yeni ürünler ilave ettiğinizi görü-

yoruz. Biz henüz birinin lansmanını okurla buluştururken 

diğerinin haberi geliyor. Sanki tasarımlar arka cebinizde.. 

Nasıl oluyor bu; standart ürünler oldukları için mi?

ArgesyS Yönetim Kurulu Başkanı 

Off the record:
Sempatik bulduğum bir magazinsel bilgi; ALXSYS’nin yeni ürünlerine verilen 

her isim, çalışanlarının çocuklarına aitmiş.. Keyifli okumalar..

https://www.sektorumdergisi.com/argesys-ceosu-alex-seyis-ile-roportaj/
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42 yıllık elektronik birikimimiz ve aydınlatma ürünlerindeki 
tecrübemiz ile her geçen gün yeni özgün tasarımlar ve pro-
jelere özel ürünler üretmeye devam ediyoruz. 

Sizlerle ilk söyleşimizi yaptığımızda yaklaşık 20 özel tasarım 
ve estetik ürünlerimiz var iken 6 ay gibi kısa bir dönemde 40 
özel tasarım ve estetik ürünler  geliştirdik ve geliştirmeye 
devam devam edeceğiz…
En son piyasaya çıkan ürününüz yanılmıyorsam DALİ dri-

verlar.. Müşteri tarafında aldığınız tepkiler nasıl?

Güncel piyasa şartlarına baktığımız zaman bütün proje-
lerde DALİ kontrollü aydınlatma ürünleri kullanılmaktadır. 

Ürünlerimizi DALİ kontrollü hale getirmek istediğimizde 
Türkiye stoklarında DALİ kontrollü driverlar maalesef bu-
lunamadığı veya tedariğinde uzun termin tarihleri olması 
nedeni ile kendimizi DALİ driver üretiminde bulduk. 

Ar-Ge ekibimizin yoğun çalışmaları sonucunda Dali dri-
verlarımızı çok kısa bir sürede tasarlayıp, üretip, satışa ha-
zır hale getirdik. ALXPOWERSYS-DALI driverlarımız 1W ile 
80W arası güç değerlerinde olup sabit akım ve sabit geri-
lim seçenekleri ile Nisan 2019 itibariyle satışa sunulmuştur. 

https://www.sektorumdergisi.com/argesys-ceosu-alex-seyis-ile-roportaj/
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Biraz da projeler.. Ürünlerinizin süslediği yapılardan bir-

kaç örnek rica ediyoruz.

Yakın zaman içinde tamamlamış olduğumuz birkaç projeyi 
sizlerle paylaşmak isteriz.

 Liberty Lykia / Fethiye
 Türkiye Petrolleri A.Ş / Türkiye
 Huber Köşkü / İstanbul
 Metro İstanbul / İstanbul 
 WINXO / Fas
 IP KOS / Kosova

En iyi sizin cevaplayabileceğinizi düşünerek, magazinel 

sayılabilecek negatif bir soruyla devam etmek istiyorum. 

Zaman zaman karşılaştığımız ve en son İngiliz ve İspan-

yol bilim insanlarının yaptığı birtakım araştırmalar sonu-

cunda belirttikleri gibi, LED aydınlatmanın kanser riskini 

arttırdığına dair iddialar var. Bununla ilgili düşünceleriniz 

nelerdir?

Böyle bir soru karşısında verilecek cevabımı  şu atasözü-
müzle özdeşleştirebilirim. ‘’Herşeyin azı karar, çoğu zarar’’  
LED tabanında mavi ışığa dayalı bir üründür ve bilindiği gibi 
mavi ışık göze zarar verir. 

Bunun yanı sıra, yüksek mavi ışık beyin hücrelerine de za-
rar verebilir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar mavi ışık 
ve ötesinden uzak durmak hem sağlık açısından hem de 
ruh sağlığı açısından iyidir. Fakat kanser riskini taşıyacağına 
inanmıyorum. Burada bütün detay ürün tasarımında ve ışık 
tasarımcılarında bitiyor. Doğru ürün, doğru yerde ve doğru 
güçte kullanılması gerekiyor.

LED aydınlatma ürünleri üreten yüzlerce firma olduğun-

dan hareketle, bana Argesys ürünlerini onlardan ayıra-

cak hangi özelliklerini söylersiniz..

Ürünlerimizde gerek teknolojik olarak gerekse de dekoratif 
ve estetik olarak farklılıklar bulunmaktadır.

Ürünlerimiz tasarlarken elektriksel anlamda THD, verimli-
lilik, Coso gibi değerlere dikkat ediyoruz. Işıma anlamında 
ise insan gözüne en az zarar verecek modeller üretmeye 
çalışıyoruz. 

Ürünlerimizde olması gereken normlar ve standartlar da-
hilinde tasarımlarımızı yapıp, kimsenin itiraz edemeyeceği 
kabul edilebilecek birim satış fiyatları ile kullanıcılarımıza 
ürünlerimizi sunuyoruz.

Kapanışta yeni hedeflerinize ilişkin ipuçlarını almak iste-

riz.. ve varsa ayrıca eklemek istediklerinizi.

LED teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişmekte. 
Hem kalite hem de teknoloji adına, önümüzdeki günlerde 
yeni ve eski modellerimize, bu yeni teknolojileri  uygulaya-
rak bir üst sınıfa geçmeyi planlıyoruz. Bu teknolojiler Ar-Ge 
bölümümüzün takibi ile mantığımıza uyan yenilikler olup 
müşterilerimizi daha memnun edecektir.

https://www.sektorumdergisi.com/argesys-led-aydinlatma/
https://www.sektorumdergisi.com/led-aydinlatma-teknolojileri-ile-sehirler-daha-akilli/
https://www.youtube.com/watch?v=jCturCTdVB8
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Pratik ve kolay kullanımı ile Nebo fener kampseverlerin gözdesi 

Kamp Alanları Artık Işıl Işıl
 Havalar güzelleşiyor. Uzun kış geride kaldı. Bahar mevsi-

mi ile beraber herkes doğa ile buluşmak için kamp alanları-
nı tercih ediyor. Sunduğu yüksek ışık kalitesiyle Nebo Tools 
fener, kamp yapanların imdadına yetişerek gece karanlığını 
aydınlığa dönüştürüyor.

Çadır ve kamp hayatı hem eğlenceli hem de zorlayıcı. Şe-
hir hayatında her an elimizin altında bulunan imkanlar doğa 
yaşamında daha çok ihtiyaç haline geliyor. Çadır ve kamp 
alanını aydınlatacak güçte olan fenerler, kamp hayatını ko-
laylaştırıyor.

120 Metreye Kadar Aydınlatma

Nebo’nun birbirinden farklı modelleri hem iç mekan hem 
de dış mekan kullanımı için en iyi şekilde tasarlanmıştır. 

Darbelere karşı kauçuk gövdeye sahip Poppy 300 Lümen 
LED Fener, kamptaki şartlara uyum sağlayarak karanlık 

ortamları yüksek düzeyde aydınlatıyor. 120 metreye kadar 
aydınlatma sağlayan fener, ayarlanabilir sap ve güç belleği 
ayarı sayesinde fonksiyonel bir kullanım sunuyor.  

Tek bir nokta yerine bulunduğunuz alanı aydınlatmak isti-
yorsanız basit bir hareketle Nebo Poppy’i yukarı çekmeniz 
yeterli. Böylelikle maksimum düzeyde bir alanı aydınlatma-
nız mümkün.



https://www.sektorumdergisi.com/totan-led-aydinlatma/
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Rönesans’ın Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 
Yarışmasına Başvurular Başlıyor
Rönesans Holding’in bu yıl beşincisini düzenlediği “Sürdü-

rülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına başvurular başlı-
yor. Kentsel Etkileşim Merkezi konseptiyle hazırlanan pro-
jelerle katılabilen yarışma, geleceğin mimar ve mühendis 
adayı herkese açık.

Başarmak için dönüşümün ve yeniliğin gücüne inanan Rö-
nesans Holding, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışma-
sıyla bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite 
öğrencileriyle buluşuyor. Nisan ayı itibarıyla başvuruları 
başlayan yarışmanın proje teslimi, 16 Ağustos 2019 tarihine 
kadar yapılacak. 

Gelecek nesillerin daha sağlıklı çevre dostu yapılarda yaşa-
masını sağlamak için üniversite öğrencilerine “sürdürülebi-

lirlik” kültürünü kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmada 
gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye 
saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği 
öne çıkaran projeler hazırlamaları bekleniyor. 

Yarışmada dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin 
yanı sıra, Rönesans Holding bünyesinde staj ve çeşitli eği-
tim programlarına katılma şansına da sahip olacak. 

Bu Yılın Konsepti “Kentsel Etkileşim Merkezi”

Global başarı hikayesinden kazandığı deneyimi sosyal 
sorumluluk projeleriyle gençlere aktaran Rönesans Hol-
ding’in her yıl düzenlediği yarışma, “Gelecek Burada Başlı-
yor” mottosuyla yola çıkıyor. 



https://www.sektorumdergisi.com/totan-led-aydinlatma/
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Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik teması ve sürdürülebilirlik 
ilkeleri kapsamında oluşturulan yarışmaya, 2019 yılında 
Kentsel Etkileşim Merkezi konsepti ile mimari, mühendis-
lik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler katılabiliyor. 

Özellikle sosyal girişimcilik yönü kuvvetli, yaşadığı toplum-
da ortaya çıkan sosyal aksaklıkların farkında olup, akla gel-
meyen ya da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla hazırlanan 
projelerin öne çıkacağı vurgulanıyor. 

Sürdürülebilir Gelecek İçin Hedef 100 Bin Genç

Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan 
Rönesans Holding, bugüne kadar 10 binin üzerinde proje-
nin katıldığı yarışma öncesinde, Türkiye’nin dört bir yanın-
daki üniversiteleri ziyaret ediyor ve düzenlediği seminer-
lerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. 

Geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kav-
ramının aktarılmasının hedeflendiği proje ile bugüne kadar 
Erzurum’dan Antalya’ya, Diyarbakır’dan Edirne’ye birçok 
üniversitede eğitim gören binlerce öğrenciye ulaşıldı. Rö-

nesans’ın hedefi projenin 5’inci yılında “Sürdürülebilir Ge-
leceği Tasarla” projesiyle 100 bin gence dokunmuş olmak. 

İlk 3’e Giren Ekipleri Ödüller Bekliyor  

Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniver-
sitelerinde, mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühen-
disliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühen-
disliği, enerji sistemleri mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, çevre mühendisliği ve şehir bölge planlama eği-
timi alan tüm öğrenciler katılabilecek. 

Yarışmacıların bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekip-
lerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarış-
ması”yla ilgili daha detaylı bilgiye surdurulebilirlik.ronesans.
com web sitesinden ulaşmak mümkün. 

Aynı site üzerinden online olarak başvuruların yapılabilece-
ği yarışmada kazananlar, para ödülünün yanı sıra Rönesans 
bünyesinde staj, İstanbul’da 2 gün sürecek workshop çalış-
malarına katılım ve İnsan Kaynakları simülasyon fırsatlarına 
da ulaşacak.



https://www.sektorumdergisi.com/totan-led-aydinlatma/
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Tepta Aydınlatma’nın Sanata ve Sanatçıya 
Desteği Devam Ediyor

Tepta Aydınlatma, border_less Art Book Days ve 212 Pho-

tography Festival’in aydınlatma sponsoru oldu. border_
less Art Book Days 12-13-14 Nisan tarihlerinde yoğun ilgi 
ile gerçekleşirken, 212 Photography Festival 3-12 Mayıs’ta 
Bomontiada’da ziyaretçilerini bekleyecek. 

Border_less farklı coğrafyalardan seçilen sanat üzerine an-
latı ve görüşleri bir araya getirmek amacıyla Ocak 2018’de 
Huo Rf ve Melek Gençer tarafından online bir platform ola-
rak kuruldu. Tanım, anlatım ve şekillendirme kelimelerini 
odağına alan border_less, İngilizce ve Türkçe, kimi zaman 
da sanatçının, hikayenin, işin veya serginin ana dilinde, 
www.border-l-e-s-s.com adresinde yayın yapıyor.

12-13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen border_less Art 
Book Days, metin üzerine çalışan sanatçı ve inisiyatifleri; 
müze, galeri, kurum, ve enstitüleri bir araya getirdi ve onla-
rın sanat kitaplarını sunma olanağı sağladı. 

Yaklaşık 2500 kişinin ziyaret ettiği etkinlikte, Bedri Baykam, 
Cem Örgen, Arter Galeri, Mikser Galeri, Ofset Yapımevi gibi 
toplam 28 adet sanatçı, müze, galeri, kurum, ve enstitüleri 
katılımcıydı.

Müjgan Ferhan Şensoy ev sahipliğinde gerçekleşen açılışın  
ardından ikinci gün Merve Akar Akgün moderatörlüğünde 
“Yayıncılık Üzerine Sohbetler” isimli iki oturum gerçekleş-
ti.  Organizasyonun üçüncü  günü ise saat Silva Quartet 
tarafından bir müzik dinletisi performansı gerçekleşti.

80 Mayıs’19 - May  • www.sektorumdergisi.com
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Bu etkinlik Tepta Aydınlatma’nın sağladığı 35 adet Linea-
light Group markalı raylı spot ile aydınlatıldı. Açısal olarak 
çok yönlü ve kolay kurulum özelliği ile dikkat çeken Line-
alight Group Angular spotlar, parlama önleyici filtreleme 
sistemi ile sanat mekanları ve kamusal mekanlar için kul-
lanılıyor. Ayrıca yine Linealight Group markalı Mr. Magoo, 
Oblix ve Circle Wawe ürünleri kullanıldı.  

Walt Disney çizgi roman kahramanı “Mr. Magoo”dan ilham 
alınarak tasarlanan, karakterle aynı isme sahip Mr. Magoo 
ürünü, dairesel ve çok yönlü yapısıyla mekanı aydınlatırken, 
Linealight Group, Oblix tasarımı hem tavan hem de duvar 
lambası olarak ön plana çıkıyor. border_less Art Book Days  
etkinliğinde mekanın odak noktasına ise Linealight Group, 
Circle Wawe isimli sarkıt tasarım konumlandı. İsminin atıfta 
bulunduğu üzere “çember dalgalardan” esinlenilerek yara-
tılan tasarım, yumuşak ve kıvrımlı ışık oyunlarıyla bulundu-
ğu ortama pozitif bir enerji veriyor. 

212 Studio  tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 
212 Photography Festival, 3-12 Mayıs’ta Bomontiada’da 
düzenlenecek. İki farklı mekanda gerçekleşecek sergile-

rin tüm genel aydınlatması Tepta’nın profesyonel ithal ay-
dınlatma ürünleriyle sağlanıyor. 110 adet kullanılacak ray 
spotlar Tepta’nın proje ekibinin spervizyonluğu ile mekana 
yerleştiriliyor. 

Çağdaş fotoğraf sahnesinden dikkat çeken yerel ve ulus-
lararası birçok ismi, atölyeyi, sanatçı oturumları, paneller, 
film seçkisini ve portfolyo değerlendirme seanslarıyla fo-
toğrafseverleri bir araya getirecek olan 212 Photography 
Festival’de, Fransız fotoğrafçı Charles Fréger’in oldukça ilgi 
gören Wildermann isimli fotoğraf serisinin yanı sıra, Ameri-
kalı ve Avusturalyalı Cooper & Gorfer ikilisinin arktik bölge-
lerdeki Sámi kadınlarından oluşan ve masalsı tabloları an-
dıran karmaşık fotoğraf kolajlarından oluşan Interruptions / 
Swedish Sápmi  sergilenecek. 

Kültür ve sanat mekanlarının en doğru şekilde aydınlatıl-
ması gerektiği felsefesinden yola çıkan gerek teknik gerek-
se dekoratif aydınlatma alanında geniş bir ürün seçkisine 
sahip olan Tepta Aydınlatma, kurduğu işbirlikleri ile etkin-
liklerde kullanıcılarının üstün nitelikli ürünlerini ve doğru 
aydınlatmayı deneyimlemesini hedefliyor. 

www.sektorumdergisi.com • May - Mayıs’19 81
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Prysmian, MassLink™ ve FlexRibbon™ markalı fiber optik 
kabloları ile fiber sayısını maksimum seviyeye çıkararak, 
kablo kanalının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. 

Son derece esnek şerit fiberler olan FlexRibbon™ saye-
sinde, olabilecek en düşük çapta üretilmiş olan kabloya 
maksimum sayıda fiberin koyulabilmesine, yassı şerit fiber 
şeklinde döşenmesi durumunda daha kolay şerit (ribbon) 
fiber eki yapılabilmesine veya daha yüksek sayıda fiberin 
aynı anda kullanılabilmesine olanak sağlıyor. 

Düşük minimum bükülme yarıçaplarında bile zayıflama 
değeri değişmeyen “bend insensitive” fiberler kullanılarak 
üretilen, yeni 1.728 fiberli FlexRibbon™ kabloları 31,75 mm. 
çaplı borulara, 3.456 fiberli FlexRibbon™ kabloları ise 38,1 
mm. çaplı borulara sığabilecek şekilde özel olarak tasar-
lanmıştır. 1.728 fiberli tasarım, geleneksel yassı şerit Ribbon 

tasarımına göre %21 daha küçük çaptadır ve bu tasarım, 
kablonun hacmini %38 azaltmaktadır. FlexRibbon™ kab-
loları, bir taraftan daha yüksek sayıda fiberin kullanılabil-
mesine izin verirken, diğer taraftan ise 200µ ve 250µ şerit 
fiberlerin kullanılmasına rağmen yüksek sayıda fiberin aynı 
anda ek yapılmasına olanak sağlamaktadır.

FlexRibbon™ teknolojisi hakkında bilgi aktaran Türk Prys-
mian Kablo Telekom Satış Direktörü Ufuk Çolak, “Çok daha 
küçük çaplı ve daha hafif olacak şekilde tasarlanan bu kab-
lolar, üstün bükülme direncine ve daha fazla esnekliğe sa-
hip olma özellikleriyle daha küçük boru ve kanallarda, ko-
lay şekilde kurulum yapılmasına olanak sağlıyor. 

Sahip olduğu yeni teknoloji ile FlexRibbon™ kablolarımız, 
loose tube ve yassı şerit teknolojilerinin en iyi özelliklerini 
aynı anda kullanıcılara sunuyor” dedi.

FlexRibbon Esnek Şerit Fiber Teknolojisi

Türk Prysmian Kablo Telekom Satış Direktörü Ufuk Çolak



https://www.sektorumdergisi.com/aydinlatma-direkleri-buse-aydinlatma/
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3 gün boyunca devam eden “Yıllık Değerlendirme ve İs-

tişare” toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
Hes Kablo Bayileri ile Hes Kablo Yönetimi, Yönetim Kurulu 
üyesi/CEO, Genel Müdür ve Üst Düzey Yöneticiler bir araya 
geldi. 

Hes Kablo Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü İsmail Avcı  
yapmış olduğu sunumda sektörün ve Hes Kablo’nun  2018 
yılının değerlendirmesini yaparak 2019 yılının hedef ger-
çekleşme durumunu ve hedefler doğrultusunda  ilerlene-
bilmesi için merkez olarak Hes Kablo’nun görüşlerini dile  
getirdi. 

Günün şartlarında sürdürülebilir bir anlayışla kurumsallık-
tan ve kaliteden ödün vermeden, Ar-Ge faaliyetleri, ürün 
çeşitliliği ve ödemeler hususunda  Hes Kablo olarak  ortaya 
koydukları politika  yapıcı  faaliyetleri aktardı. Ülke olarak 
içinden geçmekte olunan süreç ve paydaşlar olarak alın-
ması gereken tedbirleri aktardı. 

Hes Kablo olarak %80’i gibi bir oranı dolar olan girdiler ile  
oluşturulan  maliyet yapısına rağmen Türk Lirası üzerinden 
yapılan vadeli satışlar ile ekonomiye verilen desteğin altı 
çizildi. 

Hes Kablo’nun Türkiye’nin en büyük ve en  güvenilir kablo   
markası olarak dolar ve bakırdaki aşırı dalgalanmalarda ve 
yükselişlerde dahi kurumsallığından ödün vermeyen duru-
şunun takdire  şayan bir  tavır  olduğu  dile  getirildi ve  katı-
lımcılar tarafından  ayakta  alkışlandı.

Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, hoş geldiniz 
konuşmasında 2018’de yapılan faaliyetler ve ileriye  dönük  
çalışmaları başlayan  ve planlanan yatırımlar hakkında  katı-
lımcılarla  paylaşımda bulundu. 

Hes Kablo Bayileri 
Kayseri’de Buluştu
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2018 yılının yılın ikinci yarısında başlayan kur şokuna rağ-
men başarılı geçtiğini ve 2019’un ikinci yarısından itibaren 
ülke ekonomisinin toparlanmaya başlayacağını ve hareket-
leneceğini; dolayısı ile  ülke ve  şirket  olarak geriye değil, 
hep ileriye  baktıklarını ve  bundan dolayı da  sektörün lideri 
olduklarını  dile getirerek  içinden geçilmekte olan sürecin 
kalıcı olmayacağını ve  işlerin açılacağına  olan inancını ak-
tardı. 

Hes Kablo’nun sadece ciroda değil, marka bilinirliği, kalite, 
ürün çeşitliliği, güven ve saygınlık açılarından da sektörün 
lideri olduğu ve satış sonrası hizmetleri ile de büyük oranda 
beğeni aldığını belirtti.  

Son olarak Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Alpaslan Baki Er-
tekin, 2018 yılını Hes Kablo olarak oldukça tatminkar bir  
düzeyde  kapattıklarını; 2019 yılının da alınan tedbirler  ve  
ortaya  konan icraatlar neticesinde  marka  lehindeki he-
deflere paralel bir netice ile tamamlanacağına olan inancını 
dile  getirerek, üst yönetim olarak gerek şirket yönetiminin 
ve gerekse Hes Kablo’nun değerli bayilerinin her zaman ol-
duğu gibi güçlü destekçileri olduklarını belirtti. Hes Kablo 
ailesine başarılar diledi. 

Toplantıya katılan Hes Kablo’nun değerli bayileri bütün 
yönleri ile sektör, marka ve  bölge  gerçekleri ışığında  karar 
alıcılara yardımcı olmak için, görüşlerini  tüm katılımcılar-
la  paylaşarak ortak bir gelecek amacıyla katkılarını ortaya  
koydular.

Toplantı sonrası Erciyes Dağına hareket eden Hes Kablo 
ailesi, öğle yemeğinin ardından akşam gala yemeğinde 
buluştu. Ertesi gün Türkiye’de sektörün en büyük ve dona-
nımlı fabrikalarını bünyesinde barındıran Hes Kablo, bayile-
rine üretim tesislerini gezdirerek uzmanlar eşliğinde tesis 
ve üretim hakkında bilgiler aktardı. 

2 günlük yoğun temponun ardından akşam yemeğinde 
hep birlikte vakit geçirildi ve ardından Kayseri  buluşması  
noktalandı.



https://www.sektorumdergisi.com/kucukarslanlar-bakir-imalat-firmasi/
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Schneider Electric “Galaxy VS” Serisi

Schneider Electric Ödüllü Galaxy UPS Ürün Grubunu Kritik 
Altyapı ve Edge Uygulamaları İçin Geliştirilen Galaxy VS ile 
Genişletiyor

  Yeni Galaxy VS, her ortama uygun kompakt ve esnek 
tasarıma sahip

  %99 verimlilik ve Lityum-İyon akü seçeneği ile daha 
düşük  

  Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) avantajı sunuyor

  EcoStruxure™ Ready özelliği cihaz yönetimini ve servisi-
ni kolaylaştırıyor

 Daha hızlı kurulum ve servis için modüler tasarım sağlı-
yor

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman 
olan Schneider Electric, yeni Galaxy VS kesintisiz güç kay-
nağını tanıttı. 

Bu ürün IT ortamlarında, ticari ve endüstriyel tesislerde kri-
tik güç gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış 
verimli, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, 10-100 
kW aralığında üç fazlı bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ola-
rak öne çıkıyor. 

Kompakt ve esnek tasarımıyla Galaxy VS, edge bilişim ve 
yer ve erişimin kısıtlı olduğu küçük veri merkezlerinin ge-
reksinimlerini karşılıyor. 

%99 verimlilik sağlayan ve opsiyonel lityum-iyon akülerle 
akü ömrünü iki katına çıkartan Galaxy VS, sektörde benzer-
siz bir Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) sağlıyor. 

Galaxy VS’i değerlendiren Schneider Electric Üç Fazlı 
Ürünler Grubu Başkan Yardımcısı Christopher Thompson; 
“Üstün TCO ve kullanılabilirlik performansıyla Galaxy VS 
müşterileri etkileyen, teknik açıdan üstün bir çözümdür. 

Üstün Schneider Electric güvenilirliğini sağlarken moder-
nizasyon ile ilgili çok sayıda soruna da çözüm sunuyor. Bu 
yeni UPS, hibrit bir ekosistemde inovatif ve kolay kurulum 
özelliğine sahip çözümler arayan müşteriler için doğru 
dengeyi sağlıyor. 

Kompakt ve modüler tasarımıyla Galaxy VS, standart 
UPS’lere göre daha hızlı ve daha küçük bir alanda kurula-
biliyor. Böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor” 
şeklinde konuştu.
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Yenilikçi ve sağlam Galaxy VS, EcoStruxure Ready özelli-
ğine sahip. Böylece saha yöneticileri ve teknik personel bir 
akıllı telefon uygulaması yardımıyla Galaxy VS sistem duru-
munu her zaman ve her yerden izleyebiliyor. Galaxy VS’nin 
avantajları arasında şunlar bulunuyor:

Maliyet Tasarrufları: 
Schneider’in patentli ECOnversion modunda çalıştırıldığın-
da %99’ ve online (çift çevrim) modunda %97’ye varan oran-
larda verimlilik sağlıyor.

Ayak İzi Tasarrufları: 

Kompakt tasarım ve kolay ve hızlı bağlantı ve servis sağ-
layan önden tam erişim, kısıtlı alanlar için özellikle uygun 
olan yüksek yoğunluklu bir tasarım sunuyor. 

Daha Uzun Kullanım Ömürlü Enerji Depolama: 

Lityum-iyon akü teknolojisi ile kesintinin ardında aküler çok 
daha hızlı yeniden dolduruluyor ve standart akü çözümle-
rinden daha uzun kullanım ömrüne olanak tanıyor. 

Daha Yüksek Uptime ve Daha Kolay Bakım: 

Kritik sistem bileşenleri, hata toleranslı tasarımla modül-
ler şeklinde yapılandırılmış bulunuyor. Bu, daha düşük yük 
seviyelerinde ve daha kısa onarım süresiyle dahili koruma 
sağlıyor.

Ecostruxure Ready: 

7/24 çalışan hizmet ofisiyle global ekipman performansı ve 
durum görünürlüğü, yönetimi kolaylaştırıyor.

Green Premium sertifikası tasarımı sayesinde sürdürüle-

bilir iş performansı sunuyor.

20 kW - 100 kW (400V ve 480V) ve 10 - 50 kW (208V) ara-
lığında geniş bir güç değeri yelpazesinde sunulan Galaxy 
VS, Schneider Electric ve iş ortakları tarafından tedarik ediliyor. 



https://www.sektorumdergisi.com/untel-kablo-sn-onur-serhat-gunan-ile-ozel-roportaj/
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Zorlu Enerji Yeni Elektrikli Şarj İstasyonlarıyla Türkiye’yi Kaplıyor

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıy-
la tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araç-
ların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy 
Solutions (ZES), Isparta’da kurduğu yeni şarj istasyo-
nu ile 5 büyük kenti Antalya ile bağlarken Akhisar’da 
kurulan yeni şarj istasyonu ile İstanbul – İzmir  rotasını 
kesintisiz elektrikli araç sürüşü için güçlendiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe 
yaygınlaşan elektrikli araçlar; çevreci, tasarruflu, sıfır emis-
yonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler 
tarafından tercih ediliyor. 

Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle geleceğin enerji 
şirketi olma yolunda hızla ilerleyen Zorlu Enerji ise geçti-
ğimiz yıl kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli 
araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam edi-
yor.

>>>

Altı Büyük Şehri Birbirine Bağladı
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Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirle-
rarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımı-
nı kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz bir sürüş deneyimi 
sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda 
Isparta ve Akhisar’da yeni elektrikli şarj istasyonlarının açılı-
şını gerçekleştirdi.

Isparta’nın En Hızlısı, Akhisar’ın İlk Şarj İstasyonu 

Isparta’ya kurduğu ve kentin en hızlısı olan şarj istasyonuyla 
Antalya ve Afyon arası rotayı elektrikli araçlar için kesinti-
siz olarak mümkün kılan ZES, İstanbul, Ankara ve İzmir’den 
Antalya’ya yapılacak elektrikli araç seyahatlerine de imkan 
sağlıyor. 

Akhisar’ın ilk şarj istasyonunu da hayata geçiren ZES, böy-
lece İstanbul ve İzmir arasında seyahat yapacak elektrikli 
araç sahiplerinin rotasını kuvvetlendirmekle kalmayıp aynı 
zamanda iki nokta arasını da hızlandırmış oldu.

ZES istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 
30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşa-
biliyor. 

Saatlik Elektrikli Araç Paylaşım Platformu: “Electrip”

Zorlu Enerji’nin yarattığı bir başka marka olan electrip, araç 
paylaşım platform ile tüm sürücülere elektrikli araçları de-
neyimleme imkanı sunuyor. Şehir içi ulaşıma çevreci, kolay 
ve yepyeni bir alternatif getiriyor. 

electrip’i kullanabilmek için electrip mobil uygulamasını 
App Store veya Google Play Store’dan indirip, kayıt olmak 
yeterli. Kayıt ardından bilgiler kontrol edilip üyelik onaylan-
dıktan sonra, elektrikli araçlar rezerve edilebiliyor ve günün 
her saatinde teslim alınabiliyor. 

electrip’in sunduğu teknoloji sayesinde kullanıcılar aracın 
anahtarına ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden 
aracın kilidini açma kapatma, aracı çalıştırma ve yolculuğu-
nu sonlandırarak ödeme yapma gibi işlemleri gerçekleşti-
rebiliyor. 

Şimdilik İstanbul’da Zorlu Center ve Levent 199’da hizmet 
veren electrip, çok yakında farklı noktalarda da hizmet ver-
meye başlayacak.



https://www.sektorumdergisi.com/tekniksat-uydu-guvenlik-sistemleri-vip-firma-sayfasi/


Türkiye’nin en önemli projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
aydınlatma kontrolünü Günsan üstlendi. 29 Ekim’de açılışı 
gerçekleştirilen, 7 Nisan’da tam kapasite çalışmaya başla-
yan yeni havalimanında Günsan; Eqona, Nemliyer ve mo-
düler seri model anahtar ve priz ürünleriyle yer alıyor. 

Günsan’ın Yeni Havalimanı’nın aydınlatma güvenliği için 
yaklaşık 1 milyon TL değerinde 100 bin adede yakın ürün 
kullandı. Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en bü-
yük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dünya kamuo-
yunda ses getiren projeler arasında yerini aldı. 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü üstle-
nen anahtar ve priz sektörünün önde gelen firmalarından 
Günsan, önümüzdeki dönemde de İstanbul Havalimanı’nın 
çözüm ortağı olmaya devam etmeyi planlıyor. 

Eqona Model Anahtar ve Priz Ürünleri

Günsan’ın anahtar ve priz ürünleri ile İstanbul Havalimanı 
projesinde olmaktan büyük mutluluk duydukları belirten 
Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; 

“Türkiye ekonomisi ve imajına katkı sağlayan bu proje bi-
zim için oldukça önemli. 200 milyon yolcu kapasitesine sa-
hip yeni havalimanımızı 100 bin adede yakın Eqona model 
anahtar ve priz ürünlerimizle aydınlatıyoruz.  
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İstanbul Havalimanı’nın Aydınlatma Kontrolü Günsan’da 

100 Bin Adet Ürün Kullanıldı 

Yeni etaplarla birlikte önümüzdeki dönemde de İstanbul 
Havalimanının çözüm ortağı olmaya devam etmeyi plan-
lıyoruz.”  

Yurtiçine yayılan geniş bayi ağı ve 50’den fazla ülkeye yap-
tığı ihracat ile sektörde güçlü bir konumda yer alan Günsan, 
farklı yaşam alanlarında herkes için güvenli, kullanımı kolay, 
estetik ve yenilikçi elektrik ürünleri ile öne çıkıyor. 

İstanbul Havalimanı projesinin yanı sıra Bursa, Adana, Yoz-
gat ve Elazığ şehir hastaneleri başta olmak üzere birçok 
kamu projesi ve prestijli konut projelerinde de ürünleriyle 
yer alıyor. 

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan

https://www.sektorumdergisi.com/?s=gunsan
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Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu Başkanı

Halil Başoğlu

Evlatlarım..

Sektöre hizmet veren yazılı medya kuruluşları arasında kalitenizle 
yayıncılığa bambaşka bir seyir kazandırdınız.. Yıllar geçti ve bugün 
100. Sayınıza ulaşan emeğinizi, en az sizin kadar heyecanla ve 
sevinçle kutluyorum. 

Geçen 10 yıllık sürenin ardından, yorulmadan, bıkmadan aşkla 
yaptığınız işinizin başarısı sektörümüz adına gurur veriyor. Ailemin 
bir parçası olarak gördüğüm Sektörüm Dergisi ekibini, şahsınızda 
tebrik ediyor, başarılarınızın aratarak devamını diliyorum.

https://www.sektorumdergisi.com/basoglu-kablo-halil-basoglu-ile-soylesi/
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Opaş Pako Şalter Yönetim Kurulu Başkanı 

Zafer Obuz

Biz Opaş ailesi olarak kuruluşundan bu yana, yazılı ve dijital 
medya tanıtımlarımızda Sektörel Yayıncılık ile yol arkadaşı olduk. 

Opaş Paket Şalterleri’nin tanıtım ve organizasyonlarında her 
zaman yanımızda ve destekçimiz olan, gerek şirketimizin 

markalaşma süreci, gerekse ürünlerimizin ülkenin her noktasına 
tanıtımları ile müşterilerimize ulaşmasını sağlayan, bilgi birikimleri 

ve öngörüleriyle bizle daima katkı sunmuş en değerli yayın 
organlarımızdan Sektörüm Dergisi’nin 100. sayısında yer almaktan 

dolayı onur duyduğumuzu bildiririm.

Nice 100. sayılara derken en kalbi duygularımla başarı dolu nice 
yıllar diliyorum.

https://www.sektorumdergisi.com/opas-pako-salter-firma-sahibi-zafer-obuz-ile-roportaj/


Yurrtaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Evren Yurttaş

Şiar edindiğim en önemli şeyler arasında süreklilik geliyor ve 100 
koca sayı bunun için çok önemli diye düşünüyorum. Basma kalıp 
yazıların ayıklandığı, gerçek veriler, prestijli yazarlarla içerikleri 
her renkten süslenen Sektörüm Dergisi, sürükleyici ve sıkmayan 
tanıtımları,  görselleriyle tam bir elemeği göz nuru kıvamında.. 

Yazılı-basılı mecraların başında gelen ulusal gazetelerin bile 
ayakta kalmakta zorlandığı günümüzde, kaliteli içerik ve 
baskısıyla, kamuoyuna teknik bilgiler vererek önemli bir misyonu 
üstlenen, aynı zamanda büyük bir zevkle teknik makale yazarı da 
olduğum Sektörüm Dergisi yönetim kurulunu, yazarlarını ve tüm 
emekçilerini gönülden tebrik ediyor, nice 100. sayılara diyorum..

100 Mayıs’19 - May  • www.sektorumdergisi.com

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/evren-yurttas/
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Pazarlama Ve Kurumsal İletişim Yöneticisi

Merve Gürhan

Öncelikle; Sigma Elektrik olarak; uzun yıllardır birlikte, keyifle 
çalıştığımız Sektörüm Dergisi’nin 100. sayısını tebrik ederiz. 

Sektörde hem dijital tarafta hem de geleneksel medya kısmında 
son derece titiz, özenli ve dikkatli çalışan bu ekibin iş ortakları 

olmaktan dolayı son derece mutluyuz. 

100. baskı özeldir. Sigma Elektrik olarak değişmeye, gelişmeye 
ve büyümeye devam ediyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, 

desteklerini esirgemeyen ve bu özel sayısında bizleri ağırlayan, 
Sektörüm Dergisi’ne, Nurşah Sunay ve tüm ekibine başarılarla 

dolu nice sayılar dileriz.

100

https://www.sektorumdergisi.com/?s=sigma
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Sektörel haber merkezi boşluğunu, sanayicilerin bir iletişim aracı 
olarak dolduran Sektörüm Dergisi’nin 100. sayısına ulaşması 
önemli bir kilometre taşıdır. Paydaşlar arasında bu denli uzun 
soluklu bir köprü olabilmek kolay değildir. 

Dijital dönüşüm vizyonuna da sahip ve sektöre bu anlamda 
önemli katkılarda bulunan Sektörüm Dergisi ile beraber bu yolda 
yürümenin gururunu yaşıyoruz. Alanında kendini farklılaştıran 
ve Türkiye ile sınırlandırmayan bir yayıncılık stratejisine destek 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Başlangıçtan bugüne bu 
başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, daha nice sayılarda 
birlikte olmayı diliyoruz.

Onka Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 

Kamil Karaca

https://www.sektorumdergisi.com/onka-elektrik-kamil-karaca-ile-roportaj/
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Almera Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 

Ramazan Çiçek

Sektörüm Dergisi’nin 100. Sayısını yürekten kutluyorum.  Uzun 
yıllardır tanıdığım Nurşah hanımın; özveri, gayret ve becerileri, 

arkasındaki ekibin emek gücü ile birleşince, ortaya bu gurur verici 
başarı tablosu çıktı. Tüm bu yürüyüş boyunca birlikte olmaktan, 

beraber çalışmaktan daima memnun olduk.

Bugün de, sanayicileri yakından ilgilendiren dijital dönüşüm 
gerçeğini erkenden fark ederek yaptıkları yeni atılımları keyifle 

takip ediyorum. İnanıyorum ki,  daha da iyi yerlere de gelecekler. 
Tüm ekibi kutluyor, örnek teşkil eden başarılı çalışmalarının 

devamını diliyorum.

https://www.sektorumdergisi.com/almera-elektrik-roportaj/
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Dergimiz Sektörüm’ün 100. Sayısını yürekten kutlarım.Bu günlere 
gelmesine katkı sunan; Sunay çifti ve değerli takım arkadaşlarını 
tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Okunan, takip edilen, tercih edilen değerli Sektörüm Dergisi’ne 
ve tüm kadrolarına, bugün olduğu gibi;  nice başarılı, nitelikli, 
kaliteli yeni sayılar dilerim.   

Ayrıca Instagram ve Linkedin’de keyifle takip ettiğim Sektörüm 
Dergimizin, dijital platformlar ve sosyal medyada vizyoner 
atılımlar içinde olduğunu görüyor, kendileriyle gurur duyuyor, 
yürekten kutluyorum.    

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet Soylu

https://www.sektorumdergisi.com/?s=ahmet+soylu
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Argesys Yönetim Kurulu Başkanı

Alex Seyis

Sektörüm Dergisi kurulduğu günden bu yana, elektrik aydınlatma 
sektöründe, okurlarına tarafsız ve adil yayıncılıkla çalışmalarını 

sürdürme sözü vermiş ve işlerine olan bağlılıklarıyla desteğimizi 
kazanmıştır. İşbirliğimizin başladığı ilk dönemlerden beri, bizi 

hiçbir zaman zor durumda bırakacak bir girişimde bulunmadığı 
gibi, tanıtım faaliyetlerimizde en büyük destekçilerimizden 

olmuştur. 

Gerek yazılı medya organı olan Sektörüm Dergisi’nin, gerek dijital 
medya ayağı www.sektorumdergisi.com haber sitesinin, daha da 

ileri gitmesi ve başarısının devamı için, Argesys adına üzerimize 
düşen bütün görevlere bizler de hazırız. Dergimizin 100.sayısını 

kutluyor, tüm okurlarını selamlıyorum. 

https://www.sektorumdergisi.com/?s=argesys
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Mutlusan Elektrik olarak biz; Sektörüm Dergisi’nin içerikleri, 
ek hizmetleri ve yayıncılık anlayışına ilk günden beri güvendik. 
Okuyucu dostu içerik tasarımları, profesyonelce hazırlanmış 
makaleler ile takipçilerine keyifli bir okuma sunan dergi, bilimsel 
ve istatiksel verileri kullanarak, ülkemizin yanı sıra dünyada 
yaşanan gelişmeleri takip etmemize de önemli katkılar sağlıyor.

Sektörün yaşadığı zorluklardan, güncel trendlere kadar yaptığınız 
inceleme ve değerlendirmelerle, bu sektörün tüm paydaşlarını 
için “büyük bir değer” olduğunuzu kanıtladınız. 
Bir kez daha en samimi tebriklerimizi iletiyor, tüm ekibin 
başarılarının devamını diliyorum. Nice 100 sayılarınızı görmek 
dileğiyle..

Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü

Zeynel Yılmaz

https://www.sektorumdergisi.com/?s=mutlusan
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Savaş Konca

Çok sevdiğim bir atasözü var; “Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz”. 
Sektörüm Dergisi benim için bu sözün anlam vücut bulmuş 

halidir. Yazar kadrosu arasında olmaktan gurur duyduğum, bu 
kaliteli yayına ruh veren sevgili arkadaşlarım Nurşah hanım ve 

Serdar beyi canı gönülden tebrik ediyorum. 

Ayrıca müşavirlik hizmeti verdiğim benzer iş kollarındaki 
firmalarımdan edindiğim tecrübeler doğrultusunda, dergi 

kalitelerinden ve çizgilerinden hiçbir şart altında ödün vermeden 
bugüne getirmeleri ayrıca takdir edilmesi gereken bir nokta.

Sektörün en dinamik ve en çok yenilenen dergisinin tüm ekibini 
tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/savas-konca/




https://www.sektorumdergisi.com/setel/
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Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgilendirme Toplantısı 

200’ü Aşkın Katılımcı İle Gerçekleşti

AGİD önderliği, T.C Sanayi Bakanlığı Sanayi Ürünleri Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Müdürlüğü’nün katkıları ve İstanbul 
Sanayi Odası'nın işbirliği ile 17 Nisan 2019 Çarşamba tari-
hinde ISO, Odakule Meclis Salonu’nda Aydınlatma Sektö-

rü Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgilendirme Toplantısı 
200’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşti.

Yoğun ilgi gören toplantının açılış konuşmalarında AGİD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Fahir GÖK ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürü Mehmet BOZDEMİR tarafından 
özellikle ürün güvenliği ve kalitesiz aydınlatma ürünlerinin 
ekonomimize verdiği zararların rekabette yerli üreticiler 
üzerindeki etkileri dile getirdiler.

Aydınlatma Sektörü
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Toplantının ilk oturumunda Aydınlatma Alanında Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri, Sanayi Ürünleri Güven-
liği Mevzuatı, Enerji Verimliliği Uygulamaları, LVD ve EMC 
Direktifleri konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sana-
yi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Dr. M. Hürol METE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Uzmanı Melik H. HAMİDİOĞULLARI ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Mü-
dürlüğü Uzmanı Uğur BULUT sunum gerçekleşti.

İkinci oturumda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Üre-
tim ve Sanayi Sicil Uygulamaları hakkında Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Uzmanı 
Volkan ŞİMŞEK, TSE Test Hizmetleri ve İthalat Denetimleri 
hakkında TSE İthalat Grup Başkanı Ayfer SAK, TSE Elektro-
teknik Laboratuvarı Gebze Müdürü Dr. G. Kaan ESEN, TSE 
Aydınlatma ve EMC Teknik Şefliği Y. Mühendis Gülşah GÖ-
KER TATLI ve KOSGEB Destekleri hakkında KOSGEB İstan-
bul Haliç Müdürlüğü'nden Uzman Mete KOYUNCU toplan-
tıda sunum gerçekleşti.
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Siemens, Çevre Dostu, Yenilikçi Ürün ve Çözümleriyle 
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’ndaydı

Siemens Türkiye, kaynak ve maliyet tasarrufu sunan ileri 
teknolojili dijital ürün ve çözümlerini, alanında Türkiye’nin 
en büyük etkinliği olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fua-

rı’nda tanıttı. 

Enerji verimliliğine yönelik benzersiz portföyüyle yüzde 
90’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayan Siemens Tür-
kiye, 11-12 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar’da düzenlenen 10. 
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda yenilikçi, çevre dostu 

ürün ve çözümlerini tanıttı. Etkinlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı himayesinde “Bir Kaynak Olarak Enerji Verimlili-

ği Enerjideki Gizli Hazine” temasıyla gerçekleştirildi. 

Fuarda Siemens Türkiye’nin, dijitalizasyon odağında geliş-
tirdiği ve binalardan elektrik şebekelerine, enerjiden sana-
yi sektörüne her alana dönük ürün ve çözümlerini tanıttığı 
standı ilgi topladı. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Eko-
nomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Malta Enerji ve Su Bakanı 
Joseph Mizzi de standı ziyaret ederek Siemens Türkiye yet-
kililerinden bilgi aldı. 

Siemens Türkiye’den Enerji Verimliliğine Katkı

Siemens Türkiye, son dört yılda gerçekleştirdiği bin 200’e 
yakın enerji verimliliği projesiyle 283 milyon TL’lik enerji 
tasarrufu sağladı. Bu tasarruf miktarı, 915 bin ton daha az 
karbondioksit emisyonu ve 268 bin ağaç dikimine eşdeğer 
katkı anlamına geliyor. 
Enerji verimliliği konusu henüz sadece bir sosyal sorumlu-

luk projesi olarak algılanırken bile Siemens’in bu alanda ça-
lışmalar yaptığını hatırlatan Siemens Türkiye Enerji Verimli-
liği Koordinatörü Hakan Olcay, Siemens’in enerji verimliliği 
sektöründeki rolü hakkında şunları ifade etti: 

“Bugün enerji verimliliği bir tercih değil, bir gereklilik. Daha 
rekabetçi, daha düşük maliyetli çalışabilmek için verimli 
enerjiye yatırım yapan şirketler benzersiz fırsatlara kapı açı-
yor. 

Siemens olarak inovasyon odağımız, uzmanlığımız ve en-
tegre portföyümüzle her sektörün enerji ihtiyacını kusursuz 
biçimde karşılayabiliyoruz. Sadece müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın değil, tüm bir ekosistemin enerji-verimli ça-
lışmasını hedefliyoruz.” 

İnovatif Ürünler ve Çözümler 

Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon konularına 
odaklanarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayan Sie-
mens Türkiye’nin fuarda tanıttığı ürünler arasında şunlar yer 
alıyor: 

Akıllı Termostat 

Siemens’in yeni nesil Akıllı Termostatı, ‘Yeşil Yaprak’ özelliği 
sayesinde enerji tüketimini optimize ediyor ve yüzde %30’a 
varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Ortamla sürekli ileti-
şim halinde olan ara yüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne 
çıkan Siemens Akıllı Termostat, mobil uygulama ile uzaktan 
kontrol edilebiliyor. 

Akıllı algoritması ve 6 farklı sensörü sıcaklık, nem, aydınlık, 
yakınlık, varlık ve hava kalitesi sayesinde bulunduğu ortamı 
24 saatten kısa sürede tanıyor. 

Siestorage 

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye 
entegre olması ve dağıtık üretim tesislerinin yoğunluğu, 
elektrik şebekelerinin yapısını değiştiriyor. 
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Siemens’in geliştirdiği SIESTORAGE enerji depolama çözü-
mü; yenilenebilir enerji üretimi sırasında oluşan enerji dal-
galanmaları, üretim ve tüketim arasında oluşan dengesizlik, 
şebekenin kararsızlığı ve güç kalitesinde azalma gibi prob-
lemleri ortadan kaldırıyor. 

Enerji şirketleri, şebeke operatörleri, endüstri tesisleri, şehir 
merkezlerindeki tesisler ve altyapı tesisleri için geniş çaplı 
bir çözüm sunan SIESTORAGE, işletmelerde enerji tasar-
rufu sağlarken modüler yapısı sayesinde de özel taleplere 
uygun olarak adapte edilebiliyor. 

Kojenerasyon, Trijenerasyon ve Biyokütle

Giderek zorlaşan rekabet ortamında sanayi sektörü oyun-
cularının süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmesi-
nin önemi artıyor. 

Bu konuda çözüm sunan verimli kojenerasyon sistemle-
ri, toplam enerji maliyetlerini azaltırken güvenilir bir enerji 
arzı, çevreye duyarlı enerji politikalarına entegre sistemler 
ve tüm süreçlerde verimlilik sunuyor. 

Siemens Türkiye bu alandaki kapsamlı tecrübesiyle en-
düstriyel tesislerin ihtiyaç duyduğu kojenerasyon-trijene-
rasyon çözümlerine; gaz türbinleri, buhar türbinleri ve gaz 
motorlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle katkıda bu-
lunuyor. 

Endüstriyel enerji üretiminde öncü olan Siemens; 400 MW 
gücü ile Türkiye’deki en büyük kojenerasyon tesislerine gaz 
ve buhar türbini, Türkiye’nin önemli biyokütle tesislerine ise 
buhar türbinleri sağlıyor.

Enerji Verimliliği Analizi (Energy Efficiency Analytics)

Siemens’in modüler ve bulut tabanlı Energy Efficiency Anal-
ytics çözümü, enerji izleme ve analiz yeteneği ile verimliliği 
artırıyor. 3 adımda hızlıca hayata geçirilen çözümde, önce 
işletmenin mevcut durumu tespit ediliyor. 

Daha sonra işletmede gerekli noktalara ölçüm cihazları, 
sensörler, haberleşme cihazları kurularak, veriler güvenli 
bir şekilde bulut sistemine aktarılıyor. Sistem altyapısı ku-

rulduktan sonra verilerin analiz edilmesiyle enerji verimliliği 
sağlanacak noktalar keşfediliyor. 

Enerji Performans Sözleşmeleri

Enerji Performans Sözleşmeleri, Siemens çözümleriyle 
yapılan yatırımların kendini kısa bir sürede karşılayacağını 
taahhüt ediyor. Siemens’in yenilikçi ve uçtan uca çözümle-
ri, binalarda ve endüstride ısıtma-soğutma, iklimlendirme, 
aydınlatma, enerji verimliliği uygulamaları gibi birçok farklı 
alanda enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerini dü-
şürüyor. 

Yapılan yatırımlar önemli tasarruflar sağlayarak bir işletme-
deki ekipmanların yenilenmesine, performansının artması-
na ve teknolojik olarak iyileştirmelerine olanak sağlıyor. 

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde Siemens, 
enerji verimliliğindeki yeni trendleri katılımcılarla paylaştı. 
Siemens AG İsviçre Eğilimler ve Endüstri İşleri, Bina Tekno-
lojileri Kıdemli Yöneticisi Volker Dragon, “EPS Piyasa Geli-
şiminde,

Başarı Faktörleri ve Bariyerler” başlıklı panelde konuşma 
yaptı. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleşen “Enerji Yö-
netiminde Depolama Sisteminin Faydaları” panelinde ise 
Siemens Türkiye Satış Müdürü Oğuzhan Çayırezmez, Sie-
mens’in SIESTORAGE teknolojisiyle gerçekleştirilen uygu-
lamalardan örnekleri paylaştı. 

Aynı gün gerçekleşen “Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı 

Büyük Veri Analizi” panelinde ise Siemens Türkiye Enerji 
Yönetimi İnovasyon Yöneticisi Yusuf Kaya, enerji verimlili-
ğinde büyük verinin etkisini, veri analizinin önemini ve bu 
alanda Siemens’in sunduğu çözümleri aktardı. 
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Legrand Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 

Şimdi Türkiye’de
Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler ko-
nusunda uzman Legrand Grup, 2012 yılından itibaren Fran-
sa’daki fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği ve globalde 
yüksek bir pazar payına sahip olduğu elektrikli araç şarj is-
tasyonlarını 2019 yılında Türkiye pazarında satışa sunuyor. 

Konutlar, alışveriş merkezleri, ofisler başta olmak üzere 
birçok alanda tercih edilen elektrikli araç şarj istasyonları 
Green’up teknolojisi, plastik veya metal istasyon opsiyonları 
ile geniş ürün seçeneği, kullanıcı dostu ve kolay kullanım 
avantajı sunuyor.

Geliştirdiği teknolojiler ile bu kez de hızla yayılan elektrikli 
araç sektörüne teknolojik ve yenilikçi çözümler sunan Leg-
rand, elektrikli araç şarj istasyonlarını 2019 yılında Türkiye 
pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Aracınızın Şarjını Telefonunuzdan Yönetin

Legrand Eliot programının bir parçası olan elektrikli araç 
şarj istasyonları konut uygulamalarında dahili bluetooth 
bağlantısı ile akıllı telefonlara yüklenebilen uygulama ile 
lokal bir noktadan istasyona erişim imkanı sağlıyor. Ticari 
bina uygulamalarında ise RFID kartla istasyon kullanımı ve 
uzaktan izleme altyapısına uygun istasyonlar esnek çözüm 
sağlıyor.
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Panasonic’ten Aydınlatma Otomasyonu Çözümleri;

Her Evde Esneklik, Güvenlik ve Enerji Verimliliği

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panaso-
nic Life Solutions Türkiye, akıllı bina otomasyon çözümle-
rinde de standartları ileriye taşıyor. 

Güçlü kuruluş, Thea IQ akıllı bina sistemi içinde kullanılabi-
len aydınlatma otomasyonu özelliği ile şimdi tüm binalara 
geleneksel aydınlatma kontrolü yöntemleriyle daha önce 
sahip olmadıkları esnekliği ve fonksiyonelliği sunuyor. 

Teknoloji, hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. 
Artık evinizin ışıkları programladığınız saatte otomatik ola-
rak yanıyor, ışık alan noktalar ise hava kararana kadar devre 
dışı kalarak size tasarruf sağlıyor. 

Panasonic Life Solutions Türkiye’nin aydınlatma otomasyo-
nu çözümleri, hem evinizin içindeki hem de bahçe ve te-
rasınızdaki aydınlatmaları bir tek noktadan yönetebilmenizi 
mümkün hale getiriyor. 

Aynı zamanda programlayarak her gün düzenli olarak hava 
kararınca, istediğiniz yerlerin aydınlatılmasını sağlamanın 
en pratik yolunu sunuyor. 

Thea IQ aydınlatma otomasyonu teknolojisi, ışığı algılıyor 
ve ona göre çözümler geliştiriyor. Örneğin, gün ışığı varken 
bahçe ve teras gibi dış alanlarda aydınlatma sistemini dev-
re dışı bırakarak enerji verimliliği sağlıyor. 

Öte yandan, hava karardığında istediğiniz noktalardaki ay-
dınlatma sistemini otomatik şekilde devreye sokarak, ha-
yat konforunu yükselttiği gibi siz evde yokken de güvenlik 
sağlıyor.  

Evlerde olduğu gibi ofis, kamu binaları, hastane, endüstriyel 
tesisler ve ortak alanlarda DALI ile çalışan aydınlatma ekip-
manları da Thea IQ ürünleri tarafından kontrol edilebiliyor. 

Thea IQ otomasyon anahtarları, sahip olduğu modüler yapı 
sayesinde, tek bir çerçeve içinde otomasyon anahtarı, ter-
mostat, klasik anahtar ve priz gibi ürünlere erişim sağlıyor. 

Ayrıca Panasonic Thea’nın sahip olduğu geniş renk ve me-
tal, plastik, ahşap, cam çerçeve seçeneklerinin hepsi Thea 
IQ otomasyon anahtarları için de seçilebiliyor. Bu sayede 
evinizin dekorasyonunu da estetik biçimde tamamlıyor. 



Panasonic’ten Aydınlatma Otomasyonu Çözümleri;

Her Evde Esneklik, Güvenlik ve Enerji Verimliliği
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Bilim İnsanları Uyardı: 

LED Işıkları Kanser Riskini Arttırıyor
İngiliz ve İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya 
göre, LED ışıkları prostat ve meme kanseri riskini artırıyor.

Cep telefonlarından abajurlara, sokak aydınlatmalarından 
reklam panolarına kadar birçok yerde kullanılıyorlar. Ancak 
bilim insanları uyarıyor; LED ışıkları sağlığa zararlı. Üstelik 
kanser riskinin artmasına yol açıyor.

Araştırma, İspanya’daki bir sağlık enstitüsü ile İngiltere’deki 
Exeter Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldü. İspanyalı 
yaklaşık 4 bin prostat ve meme kanseri hastası incelendi. 

Elde edilen bulgulara göre, LED ışıklandırmalarına maruz 
kalmak göğüs ve prostat kanseri riskini artırıyor. Araştırma 
sonuçları, sokaklarda yapay ışıklandırmalara maruz kalan-
ların kansere yakalanma riskinin bir buçuk kat daha yüksek 
olduğunu gösteriyor. 

Evdeki LED ışıklarıysa daha büyük bir tehlike saçıyor. Evde 
LED ışıklara maruz kalanların kansere yakalanma riski, bu 
ışıklara maruz kalmayanlardan yaklaşık 2.8 kat daha büyük.

Peki Bunun Nedeni Ne?

Bilim insanlarına göre, özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki 
ışıklandırma, vücudumuzun biyolojik saatini bozuyor. Çün-
kü beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olum-
suz etkiliyor. 

Melatonin, vücudun gece gündüz farklılıklarına uyum gös-
termesini sağlayan başlıca hormon. Bu hormonun az sal-
gılanması, meme ve prostat kanseri gibi hormon kaynaklı 
kanser hastalıklarının ortaya çıkma riskini artırabiliyor.
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Türk Prysmian Kablo, 
Güneş Enerjisinin Önemine Dikkat Çekti

Ayrıca, Türk Prysmian Kablo “Dikkat! Her Solar (PV) Kablo 
Aynı Değildir” girişimi kapsamında geliştirdikleri gerçek si-
mülasyonlarla çevresel faktörlerin kablo üzerindeki etkile-
rini katılımcıların görsel olarak da fark etmelerine destek 
oldu. 

Türk Prysmian Kablo, Almanya’nın test ve belgelendirme 
kuruluşu VDE uygunluğu ile sertifikalandıran, EN normları-
na uygun ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının her geçen gün daha fazla önem kazandığı-
nı vurgulayan Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğ-
du, “Güneş enerjisi son yıllarda yükselen trendi ile dikkat 
çekiyor. Güneş enerjisi kapasitesinin artışı da bunun en net 
göstergesi. Ülkemizde gelişime çok açık olan güneş ener-
jisi sektörüne yatırımlarımızı ve konuyla ilgili çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Türk Prysmian Kablo olarak, solar kablolarımız ile hem 
dünyanın hem de işletmelerin yararına olacak yenilenebilir 
endüstri ortağı projeler sunmayı amaçlıyor; endüstrimize 
yenilikçi çalışmalarla katkıda bulunuyoruz” dedi. 

Yenilenebilir enerjinin, Türkiye’de çok daha iyi bir noktaya 
gelmesi amacıyla, çalışmalarını sürdürdüklerini belirten 
Erkan Aydoğdu, Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çeşitli 
konuların tartışıldığı bir platform olması nedeniyle, Solarex 
Fuarı’na büyük önem verdiklerini ve yakından takip ettikle-
rini belirtti. 

Bilgi Birikimi ve Tecrübe Kaliteli Ürünler İle Birleşiyor

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya 
çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk 
Prysmian Kablo, Solarex İstanbul kapsamında, güneş ener-
jisi santralinde kullanılan kabloların özelliklerini ve kablo 
seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile yanlış kablo 
seçiminin risklerini hem stantlarında hem de 6 Nisan günü 
düzenlenen “Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir” 
isimli seminerde katılımcılarla paylaştı. 

Türkiye’nin en önemli enerji fuarlarından biri olan Solarex İs-
tanbul 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda Türk Prysmian Kablo, 
güneş enerjisi sektörüne sunduğu ürün ve hizmetlerini ka-
tılımcılarla paylaştı.

Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu
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Mimarlık ve Tasarım Sektörü 
Arch+Dsgn Summit 2019’da Buluştu
“Mimari ve Tasarım’da Gelecek” temasıyla 5-6 Nisan’da 
ziyaretçilerine kapılarını açan mimari ve tasarım zirvesi Ar-
ch+Dsgn Summit 2019, her sene olduğu gibi bu sene de 
yoğun bir katılımla ziyaretçilerini sektör profesyonelleriyle 
buluşturdu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı mimarlık ve tasarım disiplin-
lerini buluşturan ilk ve tek zirvesi Arch+Dsgn Summit, bu 
sene “Mimari ve Tasarımda Gelecek” temasıyla ziyaretçile-
rini ağırladı.  Zirve, 5-6 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda tüm yaratıcı endüst-

rileri, yurt içinden ve yurt dışından mimarlık, iç mimarlık, 
grafik ve endüstri ürünleri tasarımı alanında sektörün de-
ğerli profesyonellerini ve öğrencileri bir araya getirerek ol-
dukça ilgi gördü. 

Baumit ana sponsorluğundaki zirve, ziyaretçileriyle bu 
sene mimarlık ve tasarım sektörlerinin en etkili isimlerinin 
tema kapsamındaki sunumlarının yanı sıra, konferanslar, 
atölye çalışmaları, sergiler, Mimarka Buluşmaları, Pecha 

Kucha gibi birçok farklı etkinliği buluşturdu. 
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Bilim kurulunu MRTS Mimarlık Ofisi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi 
Murat Sönmez (Bilim Kurulu Başkanı), Salon Architects Ku-
rucusu Yüksek Mimar Alper Derinboğaz, Bahçeşehir Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Barış Atiker, Ürün ve Deneyim 
Tasarımcısı Berk İlhan, Tamirci Mimarlık Kurucusu Yüksek 
Mimar Can Tamirci, İkiartıbir Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. 
Deniz Dokgöz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Güleç Özer, I-AM İstanbul Ku-
rucu Ortağı Yüksek Mimar Emre Kuzlu, FREA Kurucu Ortağı 
Mimar Emre Şavural, İkikerebir Kurucu Ortağı Mimar Kutlu 
İnanç Bal, Urban Atölye Kurucusu Mimar Nilüfer Kozikoğ-
lu, SCRA Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Ramazan Avcı gibi 
sektör profesyonellerinin oluşturduğu zirvede mimarlık ve 
tasarımın geleceğine dair birçok panel düzenlendi. 

Panellerde ulusal ve uluslararası arenada aktif rol oynayan 
profesyonellerin gerçekleştirdiği sunumlarla katılımcılar 
mimarlık ve tasarım özelindeki birçok farklı konuya daha 
yakın mercekten bakma fırsatı yakaladı. 

En az öğrenciler kadar sektör profesyonelleri tarafından da 
ilgi gören zirvede gerçekleşen ve sektörde yeni bağlantıla-
rın kurulmasına olanak sağlayan Mimarka Buluşmaları’nda 
Türkiye’nin en başarılı mimarlık ofisleri, alanında deneyimli 
markalarla bir araya geldi. 

Her sene mimarlık ve tasarım alanlarında farklı paydaşlarını 
bir araya getirerek, ilgililerin bilgi ve tecrübelerini birbirleri-
ne aktardığı bir etkileşim ortamı yaratan Arch+Dsgn Summit 
2019’da, 20 saniye-20 slayt konseptiyle oldukça ilgi gören 
Pecha Kucha; dinleyicilerine mimarlık ve tasarımın gelece-
ği konusunda farklı perspektiflerden beyin fırtınası yaşattı. 
Dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında olan iF De-

sign Award 2019 ödüllerinin mimarlık kategorisinde sahibi 
olan projelerin sunulduğu iF Design Award 2019 “Mimari 

Proje Kazananlar Sergisi”, 200 m²’lik bir alanda ziyaretçi-
lere dünyanın en iyi mimari tasarımlarına dair tüm detayları 
inceleme fırsatı sundu. 

Zirve kapsamındaki bir diğer sergi olan Doç. Dr. Deniz Dok-
göz’ün küratörlüğündeki “Muhafaza-i Metanet: Karikatür-

lerde İstanbul’un Geleceği” ise ziyaretçilerine karikatür-
lerin geleceğe bakış açıları üzerinden İstanbul’un ve farklı 
tarihsel dönemlerinin okunabileceği bir ortam yarattı. 
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Elektronik Atıkta Yenilikçi Yaklaşım Şart
EAGD'nin yaptığı bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 
80'inin ömrünü tamamlayan elektronik eşyalarını atmaya 
kıyamadığını ve evinin bir köşesinde sakladığını belirten 
Başkan Burak Köktürk, Türkiye'de her yıl 600 bin ton atık 
elektronik oluştuğunu söyledi.

Hızla gelişen teknoloji günlük hayatımızın önemli bir parça-
sı haline geldi. Özellikle bilgisayarlar, televizyonlar, beyaz 
eşya ve küçük ev aletleri... Her yıl Türkiye'de 12 milyon adet 
cep telefonu satılıyor. Peki, yüksek meblağlar ödeyerek al-
dığımız bu eşyalar, kullanım ömürleri dolduktan sonra ne 
oluyor?

Elektronik atıklar Geri Dönüşümünü Destekleme Derne-
ği (EAGD) Başkanı Burak Köktürk, dernek olarak yaptıkları 
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 80'inin elektronik eş-
yaları atmaya kıyamadığını ve evinde bir köşede tuttuğunu 
belirtiyor.

Ancak zamanla evde yer işgal eden bu elektronik eşyalar-
dan birer ikişer kurtulmaya başlanıldığını anlatan Köktürk, 
“Çöpe atmak ilk seçenek, ancak çoğu zaman hurdacıya 
veriliyor. 

Hurdacıya verilen elektronik atıklar merdiven altı dediğimiz 
yöntemle, uluslararası sağlık standartlarına uygun olmayan 
şekilde, genellikle sigortasız, yabancı ve çocuk işçiler çalış-
tırılarak parçalarına ayrılıyor. Değerli olan kısımlar alındıktan 
sonra içinde kurşun, civa gibi ağır ve zehirli metaller barın-
dıran kısımlar çöpe atılıyor. Sonrasında havaya, suya ve top-
rağa karışan bu toksik elementler, bizi zehirliyor ve ölümcül 
hastalıklara yol açıyor” dedi.

Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık 600 bin ton civarın-
da elektronik atık oluştuğunu ve toplama oranlarının ise ne 
yazık ki yüzde 2 ila 3 civarında kaldığını kaydeden Köktürk, 
şunları kaydetti: “Kamu ve özel kurumları kayıt altına almak 
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nispeten daha kolay olsa da esas sorumluluk tüketiciye 
düşüyor. Toplama rakamları düşük olsa da son zamanlar-
da ağırlıklı olarak devlet eliyle birçok çalışma yürütülüyor. 
Mevzuatta yapılan değişiklikler, AEEE yönetmeliği, pil geri 
dönüşüm tesisinin açılması, 

Sıfır Atık Projesi, bazı belediyelere açık alanlara konulan 
toplama konteynerları olumlu gelişmeler, ancak henüz 
yetersiz. Sıfır Atık Projesi'yle birlikte düşündüğümüzde ilk 
etapta ambalaj atıkları aklımıza gelse de elektronik atık 
değer bakımından ve üretimi esnasında harcanan fosil ya-
kıtların ürettiği kirlilik ve kullanılan doğal kaynaklar açısın-
dan, geri dönüştürüldüğünde ambalaj atıklarına kıyasla çok 
daha fazla fayda sağlıyor.”

“Bilgilendirilen Tüketici, Elektronik Atıklarını Teslim 

Etmeye Daha Yatkın”

Avrupa'da yüzde 30, dünyada yüzde 12 olan ortalama top-
lama rakamları dikkate alındığında elektronik atığın, aslında 
toplanması çok kolay olmadığını ifade eden Köktürk, “İn-
sanlar eski elektronik eşyalarını atık olarak görme taraftarı 
olmadıkları için bedelsiz olarak bir yere teslim etme konu-
sunda da o kadar istekli olmayabiliyor. 

Burada bilinçlendirme devreye giriyor. Yapılan çalışmalara 
göre elektronik atıkların zararları hakkında bilgilendirilen in-
sanlar, bilgilendirilmeyen insanlara göre üç kat daha fazla 
elektronik atıklarını teslim etmeye yatkın oluyor. Elektronik 
atıkların içerdikleri değerli ve zehirli maddelerden dolayı 
ayrı toplanıp geri dönüştürülmesi gerekiyor. 

Elektronik atık toplama hizmeti vermeyen, atık getirme 
merkezi kurmamış belediyelere, toplama hedeflerini tut-
turamayan üreticilere mutlaka bir yaptırım olmalı. Ama her 
şeyden önce tüketicilerin sistemin arkasında durması ve 
belediyeyle koordine şekilde hareket etmesi şart” diye ko-
nuştu.

Elektronik Atık Özel Olarak Ele Alınmalı”

Elektronik atıkların toplanmasının önündeki en büyük en-
gellerden birinin de lojistik operasyonunun maliyeti ve 
bunun kimin tarafından karşılanması gerektiği konusu ol-

duğuna işaret eden Köktürk, “Yurtdışı örneklerine bakıldığı 
zaman bu maliyetin ürünün fiyatına önceden eklendiği ve 
toplama esnasında kullanıldığı anlaşılıyor. 

Ancak bu sistem halihazırda Türkiye'de tam olarak işlemi-
yor. Üretici firmalar zorlu rekabet şartlarında ürünlerinin fi-
yatlarının artmasına pek sıcak bakmıyor. Yönetmeliğe göre 
'toplamak veya toplatmak' gibi bir görevi olan belediyelere 
bu işi havale ediyor. 

Kendi aralarında kurdukları yetkilendirilmiş kuruluşlar vası-
tasıyla aynı zamanda üyeleri olan elektronik üreticilerinin 
toplama hedeflerini üstlerine alıyor. Ancak bu hedefleri ne 
yazık ki gerçekleştiremiyorlar. Bu hedeflere ulaşılamaması 
ise elektronik atığın özel bir şekilde ele alınması gereken bir 
atık türü olmasından kaynaklanıyor” dedi.

“Sosyal Fayda Sağlayan Projelerle Daha Fazla Toplanıyor”

Dernek olarak yürüttükleri pilot projelerden elde ettikleri 
verilere göre, geleneksel stratejilerin elektronik atıkta işe 
yaramadığı bilgisini veren Köktürk, “Elektronik atıklar zarar-
lıdır, ayrı toplayın, çöpe atmayın” temasıyla bir eğitim çalış-
ması yapıldığında bir birim atık toplanıyorsa, “Sosyal fayda 
sağlayan bir projeye atıklarınızı bağışlayın” şeklindeki bir 
yaklaşımla üç birim atık toplandığını belirtti.

Bu şekilde yaklaştıkları 'Köy Okullarına Bilgisayar' projesi 
sayesinde dört yılda yedi okula bilgisayar desteğinde bu-
lunduklarını ve 50 ton atığın çöpe gitmesine engel olarak 
lisanslı geri dönüşüm firmalarına ulaşmasını sağladıklarını 
vurgulayan Köktürk,

“Lisanslı geri dönüşüm firmaları çeşitli derneklerle bu tip 
projeler yapsalar da üreticinin maddi desteğini almayan 
projelerin etkisi bir noktada sınırlı kalıyor. 

Ancak bu noktada, zamanla yoğunlaşan eğitimlerin, kamu 
spotlarının ve teşviklerin de etkisiyle toplum bilincinde hızlı 
bir artış gözlemliyoruz.

 Doğru politikalarla gelecek 10 yılda toplama oranlarında 
dünya ortalamasını yakalayabileceğimizi düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı.
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Güç elektroniği alanında 40 yıla yakın tecrübeye sahip İn-
form, Piller Dinamik UPS’leriyle kullanıcısına yüksek güçte 
enerji çözümünü 25 yıl ömür beklentisiyle sunuyor. 

Piller Dinamik UPS hem normal hem de ağır koşullarda 
herhangi bir yük tipiyle oluşturulan tek bir sistemle kullanı-
cısına 40MW’a kadar besleme imkanı sağlıyor. 

Dizel Destekli Dinamik UPS (UBTD+), Kinetik Enerji Depolu 
Dinamik UPS (UBT+ PB) ve Akü Yedeklemeli Dinamik UPS 
(UBT+ Battery) model çeşitliliği ile geniş bir perspektif su-
nan İnform, 150kVA ile 3000kVA arasında single cihaz güç 
skalasına sahip olan dinamik UPS ile tüm kritik güç ihtiyacı 
olan her türlü prosese çözüm sunuyor. 

Öte yandan bütün Piller Dinamik UPS sistemlerinin kal-
bi niteliğinde düşük bozunumlu (distorsiyonlu), yüksek 
hata ayıklama karakteristiklerine sahip üstün UNIBLOCK™ 
senkron motor-generatör bulunuyor. 

Bir UPS’ten beklenen her şeyi tek bir üründe sunan Dinamik 
UPS, kullanıcısının sistemleri milyonlarca saat güvenilirlik 
alanı (yüksek MTBF), yüksek verimlilik (%97 seviyelerinde) 
ve yüksek performans ile buluşturarak sürdürülebilir bir 
dünyaya da katkı sağlıyor. 

Eşsiz Koruma İçin; 
Dinamik UPS

• Yüzde 97 seviyelerinde yüksek verimlilik

• Doğal soğutma özelliği

• Daha az yer işgal etme

• Uzun servis periyodu
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Schneider Electric 
Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı’nda 
Yeni Nesil Çözümleri Tanıttı

Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Kerem Barlak

Schneider Electric, Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Kon-
feransı’nda yer aldı. Schneider Electric Son Kullanıcı & Sis-
tem Entegratörü Kanal Müdürü Kerem Barlak ‘Sanayide 

Dijitalleşme Süreçlerinde EcoStruxure’ adlı konuşmasıyla 
yeni nesil çözümleri katılımcılarla paylaştı. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman 
olan Schneider Electric, Akıllı Fabrikalar ve Proses Yöneti-

mi Konferansı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleşen konfe-
ransta Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegra-

törü Kanal Müdürü Kerem Barlak konuşmacı olarak yer aldı. 
Barlak, ‘Sanayide Dijitalleşme Süreçlerinde EcoStruxure’ 
çözümlerini anlattı. 

Gelecek dönemde tüm sektör ve iş alanlarını etkileyecek 
3 megatrende dikkat çeken Barlak, Önümüzdeki 30 sene 
içerisinde her sene 70 milyon insanın daha kırsaldan şehir-
lere göç edeceği ve sanayide tüketilen enerjinin %50 arta-
cağı öngörülüyor. 

Gelecek 5 sene içerisinde ise dünyada bağlanabilen cihaz 
sayısı insan sayısının 5 katına çıkması, dolayısıyla veri trafiği, 
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depolama ihtiyacı ve aynı zamanda verinin işlenmesi için 
gerekli enerjinin artması bekleniyor. 

Bu doğrultuda şehirleşme, Endüstrileşme ve dijitalleşme 
geleceğimizi şekillendiren megatrendler olarak öne çıkı-
yor. Tüm bu alanlarda gelişim sağlarken de gezegenimizin 
sürdürülebilirliğini garanti altına almalıyız. Bu zorlukların 
akıllı çözümlerle aşılabileceğine inanan bir şirket olarak 3 
katmanda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bunlar, bağla-
nabilir cihazlar, otomasyon ve kontrol, uygulama/analitik 
ve servisler şeklinde konuştu.

Schneider Electric, bu megatrendler doğrultusunda önem-
li yatırımlara ve iş birliklerine imza atıyor. Wonderware’in 
2014 yılında Schneider Electric bünyesine katılmasıyla 
birlikte şirket, endüstriyel yazılım ve SCADA uygulamaları 
kapsamında benzersiz uygulamalar geliştiriyor ve birçok 
sektörde verimlilik artışı sağlıyor.  

Örneğin; Wonderware System Platform sadece bir SCADA 
gibi çalışmıyor, fabrika süreçlerindeki verileri, aksiyon alına-
bilcek bilgiler haline getiriyor.

Schneider Electric’in 2018’de yapmış olduğu bir diğer 
önemli yatırım ise, AVEVA ile gerçekleşti. AVEVA yazılımları 
sayesinde; özellikle petrokimya gibi tasarımın, yönetimin ve 
sürekliliğin yüksek öncelikli olduğu sektörlerde dijitalleş-
me altyapısı inşa ediliyor.
 
Bu büyük ortaklıkların yanı sıra Schneider Electric’in EcoSt-
ruxure çözümleri de müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt olmaya 
devam ediyor. 

EcoStruxure ile beraber, enerjide, üretimde, IT altyapıların-
da, ve binalarda hem şirketlerin, hem de dünyanın sürdürü-
lebilirlik ihtiyacına cevap vermek mümkün. 

Gerçek bir EcoStruxure örneği de Türkiye’de. Schneider 
Electric ve gıda üretimi yapan bir şirketin beraber kurmuş 
oldukları kek üretim tesisinde EcoStruxure teknolojisinden 
faydalanıldı. Bu tesis, benzerlerinden %30 oranında daha az 
kaynak tüketerek tam manasıyla bir dijital fabrika olduğunu 
kanıtladı.  
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Lamp 83, Dört Yeni Ülkeye Daha Açıldı
İhracat alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren 
LAMP 83, İrlanda, Polonya, Rusya ve Belçika’daki yeni dist-
ribütörlük anlaşmalarıyla yurt dışındaki ticaret ağını daha 
da genişletti.

1985’ten bu yana ihracat yapan ve 2025 kurum vizyonu 
kapsamında çalışmaya devam eden Lamp 83, imzaladığı 
dört yeni distribütörlük anlaşması ile kendi markasını ta-
şıyan ürün ve sistemlere distribütörlük ağıyla erişilebilen 
ülke sayısını daha da arttırdı.

2018’de yedi ülkeye distribütörlük veren Lamp 83, İrlan-
da’dan ACEC Distributors, Polonya’dan IBDL, Rusya’dan 
Svetosila M ve Belçika’dan Lumotronic firmalarıyla imza-
ladığı yeni distribütörlük anlaşmaları sayesinde 2019’un ilk 
çeyreğine de hızlı başladı. 

Büyüme stratejisinde ihracat satış noktalarını kalıcı bir şe-
kilde yapılandıran Lamp 83, imza attığı yeni anlaşmalarla, 
özellikle Avrupa’daki yeni pazarlara, ürün ve hizmetlerini 
doğrudan sunma şansı yakalarken; uluslararası rekabette 
önde yer alarak, artan ihracat payıyla da ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya ve farklı coğrafyalarda ışığını parlatmaya 
devam ediyor.

Kurumsal vizyonu ve büyüme planları çerçevesinde, düşük 
kalite / düşük fiyat rekabetinin etkin olduğu pazarlar yerine;  
tasarım, kalite, enerji verimliliği, otomasyon, sistem çözü-
mü, nitelik ve hizmet yoğun pazarlara konsantre olan Lamp 
83, artık 15 ülkeye ulaşan distribütör ağını büyütmeye ve 
geliştirmeye devam ediyor. 
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Prosegur Alarm’dan 
Hırsızları Oyundan Çıkaran Yeni Reklam Filmi
Alarm sektöründe verdiği kapsamlı güvenlik hizmetiyle li-
der marka Prosegur, yeni reklam filminde hırsızları oyun dışı 
bırakıyor. Bir hırsızın gözünden çekilen ve “Her alarm aynı 
değildir, hırsızlar iyi bilir” sloganıyla hazırlanan yeni reklam 
filmi, Prosegur Alarm’ın tercih edilirliğine dikkat çekiyor

5 kıta 24 ülkede 4 ana iş kolundan alarm sektöründe dün-
yanın lider kuruluşlarından Prosegur, eksiksiz güvenlik 
hizmetiyle hırsızları oyun dışı bırakan yeni bir reklam filmi 
yayınladı. Bir hırsızın güncesinden yola çıkılarak hazırlanan 
reklam filminde; Prosegur’un tüm dünyada önleyici ve cay-
dırıcı özelliği öne çıkıyor. 

Prosegur’un hazırladığı yeni reklam filminin senaryosu bir 
hırsızın gözünden soygun yapılacak evin hangi kıstaslara 

göre belirlendiğini konu alıyor. İspanyolca tekerlemenin 
Türkçe yerel tekerlemeye uyarlandığı reklam filminde hırsız 
“Portakalı soydum...” diye başladığı sözlerinin sonunda Pro-
segur alarm sistemi kullanan haneyi gördüğünde eve gir-
mekten vazgeçiyor. Prosegur Alarm’ın ‘Her alarm aynı de-
ğildir, hırsızlar iyi bilir’ sloganıyla ‘hırsızları oyundan çıkarın’ 
mesajını verdiği reklam filminin yerel uyarlamasını Teşkilat 
ICOM Ajans üstlendi. 

2018 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve kısa sürede gü-
venlik sektörünün güçlü oyuncularından biri haline gelen 
Prosegur’un yeni reklam filminin orjinal senaryosu RK Pe-
ople tarafından hazırlandı. 

 “Her alarm aynı değildir, hırsızlar iyi bilir”



https://www.sektorumdergisi.com/mta-guvenlik/
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Sanayi Tesisleri Bir Yangınla Kül Olmayacak

Ytong’dan Alevlere Geçit Vermeyen 
Yangın Duvarı Çözümü

 Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Türk Ytong, 
sanayi yapılarını güvenli yangın çözümleriyle buluşturuyor. 
Alevlerin yayılmasını Ytong Yangın Duvarı ile önlüyor.

Türkiye’de sanayi yapıları, son dönemlerde sıkça yaşanan 
yangın olayları ile gündeme geliyor. Ülke ekonomisi açısın-
dan büyük öneme sahip olan bu yatırımlar, beklenmedik 
yangınlarla büyük hasara uğruyor ya da tamamen yok oluyor. 

Sanayi yapılarındaki yangın riskinin ve yangının neden ol-
duğu kayıpların, pasif yapısal yangın güvenlik önlemleri ile 
büyük ölçüde önlenmesi mümkün. 

Bunun için yapıların yangına dayanıklı yapı elemanları ile 
tasarlanması, inşa edilmesi ve olası bir yangın durumunda 
alevlerin ve dumanın yayılmasını önleyici nitelikte planlan-
mış olması gerekiyor. 
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Sanayi yapıları gibi büyük ölçekli yapılarda yangının ilerle-
mesini ve yayılmasını önlemek için yapıyı yangın duvarları 
ile bölümlere ayırmak en etkili önlemlerden biri.

240 dakikaya kadar yangına dayanan Ytong Yangın Duvar-
ları, yangının ilerlemesini ve yapının diğer bölümlerine ya-
yılmasını önleyerek, kurtarma ve tahliye çalışmalarına, itfai-
yenin daha etkin bir müdahalesine olanak sağlıyor. 

Yangına 4 Saat Boyunca Dayanır

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, uluslararası stan-
dartlarda yangın duvarlarından 240 dakikaya varan yan-
gın dayanımları beklendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de 
yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik’te yangın duvarlarının en az 90 dakika yangına 
dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi gerektiği belirtil-
miştir. 

Ülkemizde endüstriyel tesislerdeki yangınların sıklığı ve se-
bep olduğu kayıplar düşünüldüğünde, yangın duvarları için 
daha yüksek değerlerin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu 
söyleyebiliriz.” dedi.

Gökhan Erel şöyle devam etti: “A1 sınıfı hiç yanmaz özellik-
teki Ytong paneller ile oluşturduğumuz Ytong Yangın Du-
varı, yasal düzenlemelerle belirlenenin çok daha üzerinde 
bir değerle, 240 dakikaya ulaşan sürelerde yangına daya-
nım sağlıyor. 

Ytong Yangın Duvarları, yüksek performansının yanında 
yangın esnasında alev almıyor, yanmıyor, zehirli gazlar ve 
duman açığa çıkarmıyor.

Sanayi yapıları içerisinde yangın duvarı olarak kullanılması-
nın yanında, yapının çatı ve dış duvarları da Ytong paneller-
le oluşturulabilir. Bu sayede yapı dışında çıkan bir yangının 
yapı içerisine ilerlemesi engellenir. Böylece yapı tamamıyla 
yangına dayanıklı olarak inşa edilmiş olur.”

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel
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Signify, Tek Dokunuşla 
Çalışanların Hayatını Aydınlatacak 
Bir Uygulamaya İmza Atıyor
Küresel aydınlatmada lider marka Sig-
nify, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için Nesnelerin İnterneti 
(IoT) tabanlı Interact Pro çözümü sa-
yesinde; aydınlatmanın gücünü ortaya 
çıkarırken, işletmelere enerji tasarrufu 
da sağlıyor. Aydınlatmada dünya li-
deri Signify Nesnelerin İnterneti (IoT) 
tabanlı Interact portföyünün en yeni 

üyesi Interact Pro’yu kullanıcıların 
hizmetine sunuyor.  Küçük ve orta öl-
çekli işletmeler için geliştirilen ilk çok 
işlevli aydınlatma sistemi ve yazılım 
niteliğinde olan Interact Pro, Signify’ın 
bağlantılı aydınlatma sistemleri konu-
sunda elde ettiği liderlik ve büyüme 
çerçevesinde attığı en inovatif adım 
niteliğinde. 

Çalışma Ortamındaki Konfora ve 

Motivasyona Yüksek Oranda Destek 

Sağlıyor

Interact Pro, uygulama ve gösterge 
paneli sayesinde KOBİ’lere aydınlat-
malarını kolayca kontrol etme ve yö-
netme imkanı sunarken KOBİ’lerin de 
çalışma ortamlarını daha verimli kılı-
yor. 

>>>

https://www.sektorumdergisi.com/akilli-aydinlatma-ile-daha-akilli-isletmeler/
https://www.sektorumdergisi.com/akilli-aydinlatma-ile-daha-akilli-isletmeler/
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Diğer yandan, işletmelerin yüksek 
oranda enerji tasarrufu sağlamalarına 
imkan tanıyan Interact Pro, Philips’in 
Interact Uyumlu lambaları, armatürleri 
ve sensörleri ile entegre şekilde çalışıyor. 

Sistem sayesinde çalışanlar, görüş 
konforlarına, işlerine ve günün saatine 
uygun ışığı seçerek konforlu bir çalışma 
ortamında daha verimli çalışabiliyor.   

Araştırmalara göre, insanlar yaşamla-
rının yüzde 90’ını binalarda geçiriyor. 
Bu çarpıcı sonuç, iç mekan aydınlat-
masının, özellikle iş yerinde ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

Interact Pro ise, ayarlanabilen ışık 
özellikleri sayesinde en rahat ve kon-
forlu çalışma ortamını sunarak, çalı-
şanların motivasyonunu maksimum 
düzeyde olmasını sağlıyor. 

Signify Türkiye Satış Direktörü Saner 
Kırık konu ile ilgili şunları söyledi; “Sig-
nify olarak, Türkiye’de yine bir ilke imza 
atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 

Nesnelerin interneti (IoT), aydınlatma 
alanında benzersiz fırsatları gün ışığı-
na çıkardı ve biz de bu fırsatı Interact 
Pro aracılığıyla KOBİ’lere sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 

Interact Pro, KOBİ’lere daha fazla veri 
ve daha yüksek yapay zeka sunarak, 
onların daha efektif kararlar almalarını; 
bu sayede işletmelerini daha verimli 
hale getirmelerini ve çalışanlara daha 
keyifli bir iş ortamı sunmalarını sağlı-
yor. 

Her zaman altını çizdiğimiz gibi, iyi 
aydınlatma koşulları, insanların ruh 

durumunu ve konforunu iyileştirebili-
yor; öte yandan, bulundukları ortamı 
kontrol etme imkanı verildiğinden do-
layı çalışan memnuniyeti ve verimliliği 
artırıyor. 

Interact Pro sistemi sayesinde küçük 
ve orta boy işletme sahipleri ve çalı-
şanlar akıllı telefonları aracılığı ile Inte-
ract Pro uygulamasını kullanarak ofis 
içi verimliliği artırırken, gereksiz ışık 
kullanımının da önüne geçerek %90’a 
varan oranda tasarruf sağlamış ola-
caklar.’’ 

Akıllı Aydınlatma İle Daha Akıllı 

İşletmeler 

Bin m2’ye kadar olan ofisleri ve 10 bin 
m2’ye kadar olan endüstriyel alanları 
içeren küçük ila orta ölçekli ticari alan-
lar için tasarlanan Interact Pro ile aynı 
anda 200 aydınlatma noktası birbirine 
bağlanabiliyor. İşletmeler, bulut bağ-
lantılı Interact Pro yazılımındaki web 
portalı, ağ geçidi, gösterge paneli ve 
uygulama üzerinden aydınlatma ayar-
larını yapabiliyor. 

Interact Pro’nun en kullanışlı olduğu 
yerler; ofisler, depolar ve otoparklar. 
Aydınlatma sensörleri, birinin geldiğini 
otomatik olarak algılıyor ve aydınlat-
ma sistemini harekete geçirerek ışıkla-
rın açılmasını sağlıyor, aynı şekilde boş 
olduğu anda ise ışığı kısıyor; böylece 
enerji kullanımını ve masraflarını azal-
tıyor. 

Ayrıca gün ışığı seviyesini de otoma-
tik olarak algılayarak ışığı buna göre 
ayarlayabilen sensörler sayesinde iş-
letmelerin enerji verimliliği de artıyor. 
Bağlantılı aydınlatma sisteminden ge-
len veriler, Interact Pro gösterge pane-
linde ve uygulamasında görülebiliyor. 

Böylece işletme sahipleri, enerji kul-
lanımı yönetiminde aldıkları bilinçli 
kararlarla sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşabiliyor ve kurumsal sosyal so-
rumluluk örneği sergiliyor. 

Bunların yanı sıra, Interact IoT platfor-
mundaki anında bildirim ve güvenlik 
güncellemeleri, sistemi otomatik ola-
rak güncel tutuyor.
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Hizmete Alma Hızında Çığır Açan 

Gelişme 

Interact Pro yazılımı ile Philips Interact 
Uyumlu ampul ve armatürleri, Zigbee 
3.0 açık global kablosuz standardı ile 
etkinleştiriliyor. 

Kablosuz bağlantılı aydınlatma sis-
teminin kurulumu, mobil uygulama 
tabanlı mekanizması sayesinde ge-
leneksel aydınlatma sistemlerinden 
daha hızlı şekilde gerçekleştirilebili-
yor. Böylece hem kurulumu yapanlar, 
bir sonraki işlerine daha hızlı geçebili-
yorlar, hem de müşterilerin işini en az 
şekilde kesintiye uğratıyorlar. 

Interact Pro, armatür ve lambaları ışık 
ayarlama, gruplama ve programlama 
gibi özellikleri de aynı şekilde taşıyan 
bağlantılı bir sistemde bir araya geti-
ren tek sistem niteliğinde.

Interact Pro, aydınlatma profesyonel-
lerinin veri odaklı, katma değerli hiz-
metler sunmalarına olanak tanıyarak 
onların müşterilere olumlu tavsiye-
lerde bulunabilmesine ve uzun süreli 
ilişkiler geliştirerek istikrarlı işleri can-
landırmalarını sağlıyor. 

Kurulum yapanlar, KOBİ sahibinin ver-
diği izinle uzaktan hata bulabiliyor, In-
teract Pro gösterge paneli üzerinden 
aydınlatma sisteminin sağlık durumu-
nu kontrol edebiliyor. 

Böylece aydınlatma sistemindeki her 
türlü problemi tespit ediyor ve müşteri 
ziyaretleriyle zaman kaybetmiyorlar. 

Interact Pro ile uyumlu yeni Philips In-
teract Uyumlu lamba, armatür, sensör 

ve anahtar serisi de dünya genelinde 
satışa çıkarıldı. Interact Uyumlu lamba 
ve armatür serisinde paneller, down-
light’lar, etanj armatürler ve LED tube 
bulunuyor.

Signify Türkiye Satış Direktörü
 Saner Kırık 

https://www.sektorumdergisi.com/akilli-aydinlatma-ile-daha-akilli-isletmeler/
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Extreme Networks, Türkiye’deki iş ortağı Y3K ile birlikte pro-
je firmalarının dijital güvenlik ihityacına yönelik kablolu ve 
kablosuz ağ iletişim sistemleri sunuyor.

Güvenlik teknolojilerinde analog çözümler yerini hızla yeni 
nesil dijital ürün ve servislere bırakırken, mobilite trendiyle 
birlikte kurumsal dünya da kablolardan kurtulmak istiyor. 
Özellikle nesnelerin interneti (IoT) ve IP gibi teknolojiler, 
kablosuz çözüm ihtiyacını vazgeçilmez kılıyor. İş dünyası-
nın dijital dönüşümü, güvenlik ihtiyaçlarını da yeniden ta-
nımlıyor. 

Kamu, eğitim, sağlık ve perakende gibi hizmet odak-
lı sektörlere özel ürün ve çözümlere sahip olan Extreme 
Networks, Securitas Grup bünyesinde bulunan Y3K ile bir-
likte şirketlerin tüm güvenlik süreçlerini analogdan dijitale, 
kabloludan kablosuza geçiriyor. 

İnsan kaynaklı hataları minimuma indiren, maliyetleri azal-
tan ve kurumları 7/24 güvende tutan yeni nesil güvenlik 
önlemleriyle sektör ekstra hız, güvenlik ve verimlilik kaza-
nıyor. 

Güvenlik Altyapınızı Analogdan Dijitale Dönüştürürken 
Extreme Networks İle Kablolardan Kurtulun
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Gartner tarafından geniş ürün portföyü ve güvenilirliği ile 
kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak lider bir firma ola-
rak tanımlanan, 2017’de Brocade’in veri merkezi ürünlerini 
portföyüne dahil edip, Avaya’nın ilgili bölümünü de satın 
alan Extreme Networks, tüm dünyada müşteri memnuni-
yeti yüksek bir marka olarak tanınıyor.

Ekstrem Güvenlik İhtiyacına Extreme Wireless Çözümü

Y3K, Extreme Networks çözümleri ile  firmaların da bu yeni 
güvenlik anlayışına uyum sağlamalarına ve yeni teknoloji-
lere geçiş yapmalarına yardımcı oluyor.

Günden güne daha fazla alanda karşımıza çıkan nesnelerin 
interneti (IoT), IP teknolojileriyle birlikte, uyum sağlanması 
gereken teknolojilerin başında geliyor. Cihazların birbirle-
riyle sürekli iletişim halinde olduğu bu sistemler, kaliteli bir 
kablosuz internet bağlantısını da zorunlu hale getiriyor. 

Y3K kurumların bu ihtiyacını “Extreme Wireless” çözümüyle 
karşılıyor. Modüler yapısıyla her ölçekten firma için ulaşıla-
bilir hale gelen Extreme Networks ürünleri, projenin toplam 
maliyetini minimuma indiriyor.

Bir ağ altyapısındaki tüm switch ailelerini destekleyen 
ürünler, belirli protokoller ve kurallar çerçevesinde, tüm 
yapının otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bu saye-
de kurulum hızı konusunda da avantaj sağlayan Extreme 
Networks ürünleri, ölçeklenebilir esnek yapısı ve üçüncü 
parti uygulamalarla doğrudan haberleşebilmesiyle rakip-
leri arasından sıyrılıyor. 

Çok sayıda mobil cihazın birbirine entegre olduğu sistem-
lerde bile sorunsuz ve hızlı bir ağ altyapısı sunan Extreme 
Networks, Y3K aracılığı ile proje firmalarına en uygun kab-
lolu ve kablosuz ağ çözümleri sunuyor.
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Raycap Yeni Seri AG 
Parafudr Sistemleri
RAYCAP 2018 Yılında Slovenya’da kurduğu fabrika ile tama-
men otomasyon sistemi ile üretilen Dünya’nın en teknolojik 
parafudr sistemlerini üretmeye başladı. Ray Tipi Alçak Ge-
rilim Parafudr sistemlerinde kullanıcı odaklı olan bu ürünler 
sektörde ciddi fark yaratmaya başladı.

Yılkomer olarak Raycap  Alçak Gerilim Parafudr Sistemle-
rinde Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ortadoğu pazarını yönet-
mekteyiz. Özellikle uzun ömür ve yüksek dayanım prensip-
lerinin vurgulandığı yeni seri ürünler pazarda müşterilerimiz 
tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.Size bu yazı-
mızda Raycap Yeni Seri yıldırım ve ani şebeke darbelerine 
karşı koruma sistemleriyle ilgili en önemli yenilikleri aktar-
mak istiyoruz.

Güncel Alçak Gerilim Parafudr sistemleri teknolojilerini 
kıyaslarsak Strikesorb teknolojisi bu konudaki en üst tek-
nolojidir. Dın rail ürünler ve zayıf akım sistem korumalarıda 
piramidin diğer basamaklarıdır.

Tüm İhtiyaçlara Uygun Ürün Grubu Ve Teknoloji Serisi 

Oluşturulmuştur

Yeni seri ürün gamında Dın Rail ürünleri rakipleriyle kıyas-
landığında ciddi farklılıklar oluşturmaktadır.
 
• Öncelikli olarak tüm parafudr tiplerinin  teknolojileri ar-
tarken boyutları azalmıştır. Bu da pano içerisinde ciddi bir 
montaj kolaylılığı sağmaktadır.

• Tüm ürünler UL/VDE/IEC/EN/UL sertifikalarına sahiptir.
Tüm projelerde rahatlıkla kullanılabilir. Belge ve sertifikas-
yonları tamdır.

• Tüm ürünler birden fazla çalışma voltajı çeşitliliği içermek-
tedir.

Tekonolojik ve Model Ayrım Tablosu
Product Line Product Name Class (per IEC) Technology Description

ProTec

Protec T1 I (limp 12.5.kA) MOV

ProTec T1S I (limp 25.kA) PGDT Phase GDT

ProTec T1HS I (limp 25kA) MOV+GDT Hybrid Leakage Free

ProTec T1H I (limp 12.5.kA) MOV+GDT Hybrid Leakage Free

ProTec T2 II( Imax 50kA MOV

Protec T2-ADV II( Imax 50kA 2xMOVs 3 Stage Lİfe Time Indicator

ProTec T2 II (lmax 50 kA) MOV+GDT Hybrid Leakage Free

SafeTec SafeTec II (limp 50 kA) MOV+GDT+PTC TOV Immunity

ProTube

ProTube T1-50 I (limp 50 kA) GDT N-PE only for ProTec T1 and T1H 
series

ProTube T1HS-100 I (limp 100kA) GDT N-PE for ProTecT1HS 
series 

ProTube T2 II (lmax 65kA) GDT N-PE only for ProTec T1 and TH2 
series

•Güvenlik ön plana çıkarılmıştır.Kolay ve sağlam montaj ya-
pılabilir.
•Plastik Dın Rail bağlantı klipsi eklenmiştir.
•Titreşime karşı kilit özelliği bulunmaktadır.
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Ürünler Hibrit Teknolojilidir.Sadece MOV yada Sadece GTD 
değil hibrit teknolojiye sahiptir.

-Tip 2 Ürünlerde Maksimum deşarj kapasitesi 65 kilomam-
pere çıkarılmıştır.

• Tip 1 Ürünlerde 150ka koruma değeri sağlanmaktadır.
• Harici sigorta ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.
• AC ürünlerde 75V ile 1000v Aralığında seçim şansı bulun-
maktadır.

• Ürünler Safetec Teknolojilidir.
• Safetec teknolojisi ile ikincil darbelerin zarar verme ihti-
mali ortadan kalkmaktadır.
Ürünlerin tamamı patentlidir bir benzerinin olması imkan-
sızdır.
-Varistörün Isı Etkisi sonucu zarar görme olasılığı ortadan 
kaldırılmıştır.

• Uzun süreli gerilimlerde ürünün zarar görme olasılığı or-
tadan kaldırılmıştır.
• 5 Yıl ürün garantisi sunulmaktadır.
• En uzun süreli koruma sağlayan parafudr teknolojisi geliş-
tirilmiş ve uygulanmıştır.
• Yedek parça gereksinimini ve sürekli bakım masrafını or-
tadan kaldırır.
• Artan işletme karlılığına fayda sağlar.

3 Kademeli Gösterge Teknolojisi

Parafurların üzerinde 3 kademeli gösterge bulunmaktadır.
Ürün darbe almadığı sürece kartuş yeşil,darbe alıp koruma 
devam ettiğinde sarı ve darbe sonucu oluşan zararlarda 
ürün kırmızı göstergelidir.

• Fotovoltaik Parafudrlar geçmeli montaj özelliğine sahiptir.
  
Sonuç olarak RAYCAP yeni seri parafudrlar bu konuda en 
üst teknolojiyi Dayanım ve Yüksek Koruma prensini ,Kolay 
Montaj ilkesiyle birleştirerek kullanıcılarına sunmaktadır

Yılkomer olarak mühendisliğimizi birleştirdiğimiz Raycap 
ürünleriyle sizlere en doğru korumayı sunmanın ayrıcalığını 
yaşamaktayız.
 
Raycap Iskra Zascite markasını satın alarak tüm markaları 
tek çatı altında birleştirmiştir.Raycap-Iskra Zascite ürünleri 
ile yıldırımlara geçit yok.

•Gerilim ayarı yapılabilmektedir.
•Vidasız Kontak Çıkışı alınmaktadır.
•Parafudrlar geçmeli yapıya sahiptir.
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Boya Fabrikalarının Kabusu Kimyasal Yangınları 
İyi Mühendislik Çözümleriyle Önlenebiliyor

Boya imalatında kullanılan kimyasalların parlayıcı, patlayı-
cı ve yanıcı özellikleri bulundukları ortamda yangın riskini 
yükseltmekte ve hassas önlemler alınmasını zorunlu kıl-
maktadır. 

Çalışma ortamından kaynaklanan bu tehdide karşı can ve 
mal güvenliği sağlayabilmek işletmelerin öncelik verdik-
leri bir konudur. Son yıllarda iş güvenliği yönetmeliklerinin 
daha sıkı yaptırımlar getirmesi de bu gibi riskli ortamlardaki 
güvenlik tedbirlerini teşvik etmektedir. 

Kuruluşu 1956 yılına dayanan Akiş Boya Fabrikası İşletme 
Sorumlusu Özgür Yetim konuya ilişkin yorumlarına; “En-
düstriyel boya üretiminde ortamdaki solvent ve toz epey 
fazladır. 

Yangın dedektörlerimizi temizlemek için söktüğümüzde 
içinde epey fazla miktarda toz birikmiş olduğunu görüyo-
ruz. Yine de sistemlerin çalıştığını görmek bize mutluluk 
veriyor. “Buna rağmen çalışıyor” diyoruz. 

Üretim yaptığımız için havalandırma sistemlerimiz ve yan-
gın patlama kapaklarımız açık olsa dahi, ortamda bir anda 
yoğun bir toz, duman, sis oluşabiliyor. 

Yangın algılama sisteminin bu ortamda bile çalışıyor olması 
hem bizim için hem ürünleriniz için bir artı bir nokta. Bir AVM 
ya da iş merkezi gibi değiliz, ağır şartlarda çalışmamız söz 
konusu” şeklinde başladı.

Sertifikalı ürünün güven verdiğine değinen Yetim; “EDWAR-

DS’ın en faydalı olduğunu düşündüğüm özelliği onaylı ol-
ması, bunun da güvenilirliğini arttırması. Şimdi yeni sistem-
ler kurmayı düşündüğümüzde, hep onay aramaya başladık. 

Zor şartlara uyumlu sertifikalı ürün tercih edilmesi ve doğru 
mühendislik çözümleri sayesinde en riski ortamlarda bile 
yüksek koruma sağlanabiliyor.
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Çünkü distribütörlüğünü ve patentiyle üretimini yaptığımız 
Carboline yıl içerisinde bizi denetlemeye geliyor. Bu firma 
UL ya da FM ya da diğer firma onayladıysa yeterlidir diye 
görüyorlar. Güvence sağlıyor, sigorta şirketleri de öyle, 
onaylı sertifikaları görünce yeterli buluyorlar.” yorumunda 
bulundu.

Fabrikalarında tercih ettikleri Yangın Algılama Sistemini de-
ğerlendirirken; “Sistemin adreslenebilir olması, devamlı bir 
ilave yapılabilir düzeyde olması, yani genişleyebilir bir pa-
neli olması da beğendiğim diğer özellikleri. 

Zorunlu da olsa; fabrikaya devamlı bir şeyler ekliyoruz, yeni 
sistemler getiriyoruz, yeni bir depo oluyor, yangın algılama 
sistemini oraya da kuralım diyoruz. 

Devamlı büyüdüğümüz ve farklı sistemler getirdiğimiz za-
man bunların direkt olarak yangın algılama sistemine bağ-
lanabilmesi bir artı, bizim için bir avantaj. 

Çünkü ben hiç düşünmüyorum, “burayı yaptık ama bizim 
yangın algılama sistemimiz burayı kaldırmayacak, başka bir 
şey kuracağız” diye. 

Doğrudan mevcut sisteme bağlarız devam ederiz, ki böyle 
devam ediyor. Dönem dönem EEC’den yeni sistemler için 
yeni teklifler de alıyoruz. Hatta son dönemde gaz algılama 
ile ilgili bir çalışmamız oldu, onu da yine yangın algılama 
sistemimize bağladık. 

Gaz algılama farklı bir marka olsa dahi yangın algılama sis-
temimiz tarafından izlenebiliyor” örneğini vererek sistemin 
özellikleri sayesinde yaşadıkları kolaylıkları vurguladı. 

Özgür Yetim, fabrikalarına Yangın Algılama Sistemlerini ku-
ran EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri ile ilgili görüşlerini 
de “Acil durumlarda teknik servise ulaşmada bir problem 
yaşamıyoruz. Genel olarak tavsiye ediyoruz. 

Herhangi bir firma geldiği zaman söylüyoruz, öneriyoruz” 
sözleriyle aktardı. 
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Anahtar kaybetme, yeni bir eve taşınma gibi durumlarda 
güvenlik nedeniyle kapı silindirini değiştirmek çok önemli 
olsa da, özellikle zamansızlık nedeniyle bu iş ertelenebi-
liyor. Kilit çözümleri ve akıllı güvenlik sistemleri alanında 
dünyanın lider markalarından Yale tarafından geliştirilen 
modeller ise kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan daki-
kalar içerisinde kapı silindirini değiştirmeye olanak tanıyor.  

Anahtarınızı kaybettiniz, artık aynı evi paylaşmadığınız bir 
arkadaşınızda unuttunuz veya yeni bir eve taşındınız. Se-
bebi ne olursa olsun, güvenlik ve kendimizi iyi hissetmek 
için zaman zaman ev kapımızın silindirini değiştirme ihtiyacı 
duyarız ancak özellikle zamansızlık nedeniyle içimiz rahat 
etmese de bunu erteleyebiliriz. 

Dünyanın en çok tercih edilen kilit markası Yale’in güvenliği 
üst düzeyde tutan, özel korumalı modelleri ise bir ustanın 
yardımına ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde kapı silindirini 
değiştirmeye olanak tanıyor. Bunun için yapılması gereken 
adımlar ise şu şekilde sıralanıyor: 

• Kapınızın derinliğini iç ve dış derinliklerle birlikte kapı pla-
kası gibi parçaları da dahil ederek ölçün. 
• Silindirin kapı yüzeyinin 5 mm dışına çıkmamasını sağla-
maya özen gösterin.

 • Silindirinizi ölçülerine dikkat ederek satın alıp var olan si-
lindirinizi söktükten sonra yeni silindirinizi armudun nerede 
olduğunu görmek için iki yana çevirip Yale silindirinizi mon-
te edin.

Hizalamayı kontrol etmek için anahtarı çevirip tespit vida-
sını yerine taktıktan sonra yeni kilidinizi kullanmaya başla-
yabilirsiniz.

Kullanıcıların kendi başlarına değiştirebilecekleri silindir se-
rileri ise Yale 650 and 750 serisi olarak sıralanıyor.

Sık Sık Anahtar Kaybedenlere Yale’den Pratik Çözüm

Yale Kapı Silindirleri İle 
Evinizin Güvenliği Sizin Elinizde
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Akıllı evlerdeki aydınlatmadan ısıtmaya, ev sinema sis-
temlerinden güvenliğe kadar birçok sistemin dahil olduğu 
Kompleks IoT (Nesnelerin İnterneti) Ortamları siber saldır-
ganların tehdidi altında. 

Akıllı evlerin yaygınlaşması ve yeni IoT siber tehditlerinin 
gelişmesi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde siber suçlular 
için milyarlarca dolarlık yeni bir endüstri haline geleceğini 
ortaya koyuyor. 

CIE (Complex IoT Environments) olarak adlandırdığımız 
birçok cihaz ve sistemin birleşmesinden oluşan kompleks 
IoT ortamları siber suçluların yeni hedefi oldu. 

Asansör sistemleri, kartlı kapı sistemleri, yangın sensor sis-
temleri gibi BT dışındaki cihazların yönetilmesini sağlayan 
yazılımlara ulaşan suçlular, kullanıcıların güvenliklerini ihlal 
edecek durumlar oluşturabiliyor ve eski haline döndürül-
mesi için fidye talebinde bulunuyor. 

Bunun en yakın örneği ise Avusturya’nın önemli bir otelinde 
yaşandı. Bir grup siber korsan otelin müşterilerini odalarına 
kilitleyerek durumun çözülmesi karşılığında otel işletme-
sinden bitcoin talep etmişti. 

Trend Micro Araştırma Birimi, saldırganların kompleks 
IoT ortamlarının kontrolünü ele geçirebileceği senaryoları 
incelediğinde siber saldırganların kolaylıkla kompleks IoT 
ortamında otomasyon sunucusuna sızabileceğini, mevcut 
kuralları değiştirebileceğini ve kontrolü eline geçirerek ola-
sı riskleri artırabileceğini tespit etti. 

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Müdürü Mehmet Gül-
yurt, bu tip yazılımların alışveriş merkezleri, havalimanları, 
oteller, hastaneler, akıllı binalar, plazalar gibi yerlerde yay-
gın şekilde kullanılması nedeniyle siber suçluların saldırıla-
rına maruz kaldığını belirtti. 

Bu tür saldırılar sonucunda da fidye talep edilebildiğinin, 
siber terör gruplarının eylemlerine neden olabildiğinin, in-
sanların rehin alınmalarının, hırsızlık ve soygun vakalarının 
yaşanmasıyla sonuçlanabildiğinin altını çizdi. 

Gülyurt “Saldırganlar akıllı kilitler kurup kompleks IoT or-
tamına bağlanarak, eve/şirkete erişime imkan veren oto-
masyon kurallarını değiştirebiliyor. Bu kural değişiklikleri 
sonucunda sensorlar saldırganı ya evde yaşayan biri gibi 
algılıyor ya da kapıları kilitlemiyor. 

Siber Saldırganların Yeni Hedefi: Akıllı Evler
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Bu tür kurallar aynı zamanda kompleks IoT ortamında ku-
rulu herhangi bir alarm sistemini kontrol altına alarak saldır-
ganın çok kolay bir şekilde alarmı devre dışı bırakmasını da 
sağlıyor. Diğer bir senaryoda da saldırganlar internete bağlı 
hoparlörler vasıtasıyla Alexa ve Siri gibi sanal asistanlara 
komutlar verebiliyor. 

Saldırganlar ev sahibinin sesini analiz ederek klonluyor, 
böylece elde ettikleri ses dosyasıyla kompleks IoT ortam-
larına bağlı cihazların gerçekleştirdiği ses tanıma prosedü-
rünü geçebiliyor. 

Bu tür tehditler Alexa ve Google Asistan gibi ses hizmet-
leriyle kontrol edilebilen ve ev Wi-Fi ağlarına bağlı olan 
akıllı otomobillerin de yaygınlaşmaya başladığı düşünülür-
se önümüzdeki dönemde çok daha ciddi saldırılara neden 
olabilir” açıklamasında bulundu. 

Akıllı Evlerin Güvenliği İçin Her Cihaza Özel Güvenlik Pro-

sedürü Uygulanmalı

IoT güvenliğinin, akıllı evler yaygınlaştıkça ve yeni IoT siber 
tehditleri geliştikçe önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mil-
yarlarca dolarlık endüstri haline geleceği düşünülüyor. 

Yeni çıkacak IoT güvenlik ürünlerinin geleneksel anti virüs, 
antispam ve web filtreleme gibi siber güvenlik denince akla 
ilk gelen güvenlik ürünlerinden tamamen farklı olması ge-
rekiyor. 

IoT güvenliğinin geleceği düşünüldüğünde sahip olduğu 
dinamik ekosistem ve öngörülemeyecek sayıda birbirleriy-
le bağlantılı cihazların bu sistemde olacağı unutulmamalı. 
Tüm bu cihazlar ayrı ayrı korunurken kullanıcılar da onlara 
karşı kendilerini korumak zorunda kalabilirler. 

•İlk sorun, IoT güvenlik ürünlerinin ağa hangi cihazların 
bağlandığını ve hangi cihazların ağdan çıktığını anında fark 
etmesinin sağlanmasıdır. 

•İkinci sorun IoT güvenlik ürünlerinin, doğru bir şekilde, ne 
tür bir cihazın ağa tanımlandığının farkına varabilmesidir. 
Bunu söylemek ise yapmaktan çok daha kolaydır. 

Çünkü her cihaz, ağ sorgulamalarına gerektiği gibi cevap 
veremez. Google tarafından üretilen popüler cihazlar ko-
laylıkla tanınabilecek şekilde ağ sorgulamalarına yanıt ve-
rirlerken e-ticaret sitelerinden alınan daha ucuz cihazların 
yanıtlama mekanizmaları olmayabilir. Bu da onların tanım-
lanmasını ve sorgulanmalarını zorlaştırabilir. 

• Üçüncü sorun ise sisteme tanımlanan bir cihazın IoT gü-
venlik ürünü tarafından o cihaza yönelik riskleri ve cihazın 
ağa yönelik olası risklerini değerlendirmesidir. Kompleks 
IoT ortamlarında cihazların akıllı uygulamalar yaratmak için 
oluşturacakları olası permütasyon ve kombinasyonların sa-
yısı sınırsızdır. 

Eklenen her cihazla da bu sayı katlanarak artar. Bu yüzden 
de IoT güvenlik ürünlerinin kompleks IoT ortamına yönelik 
tehditleri öngörebilmenin yanında bunları analiz etmesi 
de gerekir. Tüm bunların yanında DDoS, MitM, sıfırıncı gün 
saldırıları, IoT zararlı yazılımları, zararlı yazılımlar ve benzeri 
tehditlere karşı korumadan bahsetmiyoruz bile.

•Bir IoT güvenlik ürünün ilk amacı olan korunma da son so-
run olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların birbirleriyle bağlı 
cihazlardan üç temel beklentileri vardır: 

1) Her zaman çevrimiçi olmalı, 

2) Her zaman erişilebilir olmalı, 

3) Kullanımı kolay olmalı. 

Bu üç beklentiden birinin düzgün çalışmaması, tüm IoT 
deneyiminin yıkılmasına yol açar. IoT güvenlik ürünleri bah-
settiğimiz üç temel beklentiyi karşılamalı ve kullanıcının 
IoT güvenliğini bir yük olarak değerlendirmeyeceği şekilde 
tüm kompleks IoT ortamlarına yönelik koruma sağlamalıdır. 

• Unutulmaması gereken son şey ise farklı tip cihazların 
farklı seviye ve şekilde korumaya ihtiyacı olduğudur. Her 
yeni cihazla birlikte yeni koruma kurallarının tanımlanması 
gerekir. Bir cihazı korumak diğer bir cihazın güvenliğini teh-
likeye atmamalıdır. 
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Referans Projelerin Çözüm Ortağı 

İkitelli Şehir Hastanesi’nde Günsan Ürünleri Kullanıldı

İstanbul Havalimanı Projesi’ne dahil olan ve 2019 yılında bu 
alandaki çalışmalarına ağırlık veren Günsan’ın, son olarak 
İkitelli Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 90 bin Visage ürünü 
kullanıldı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki konut ve inşaat projelerinde 
ürünlerinin yer aldığı belirten Günsan Satış Direktörü Vedat 
Yazar, İkitelli Şehir Hastanesi’nin yanı sıra, farklı projeler için 
de araştırma ve görüşmeler yaptıklarına dikkat çekerek, 
referans proje çalışmalarıyla iç pazardaki paylarını koruya-
caklarını söyledi.

Türkiye’nin son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer 
alan İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü üstle-
nen Günsan Elektrik, anahtar priz ve alçak gerilim ekipman-
ları alanındaki geniş ürün portföyüyle Türkiye’nin dört bir 
yanındaki kamu ve inşaat projelerine çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor. Günsan, son olarak İkitelli Şehir Hastanesi’n-
de 90 bine yakın ürünüyle yer aldı. 

Gayrimenkul alanındaki çalışmalarına hız veren Günsan, 
anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin par-
çalık ürün portföyüyle kamu projesi ve prestijli konut proje-
lerinde yer almaya devam ediyor. 
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Son Teknoloji Ürünler Sergilendi
Proses Güvenliğinde Güncel Teknolojiler

Endüstriyel kazaları önlemek için en son teknolojiyle üre-
tilen ürünler, Proses Emniyeti Sempozyumu kapsamında 
tanıtıldı. Ülkemizdeki sanayiciler nezdinde farkındalık oluş-
turmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenle-
nen Proses Emniyeti Sempozyumu kapsamında 70 firma 
ürünlerini sergiledi. 

Proses güvenliğini sağlamak için kaliteli ve sertifikalı ürün-
lerin tercih edilmesinin önemine dikkat çeken Proses Em-
niyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı 
Hasan Şerefhan, yerli imalatçıların bu alanda Ar-Ge çalış-
maları yaparak teknolojik ürünlerini geliştirmelerinin önem-
li bir gelişme olduğunu açıkladı. 

Yerli Ve Milli Üretimle Proses Güvenliği

Proses güvenliğinde bir endüstriyel tesisteki en küçük 
parçanın bile önemli bir fonksiyonu bulunuyor. Vana ter-
cih ederken sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi özellikle 
Çin’den gelen ve güvenlik tehdidi oluşturan ürünlerle mü-
cadele etmek için büyük önem taşıyor. 

Yüzde 100 yerli üretimle yanmayan vanalar ile elektrikli ak-
tüatörler üreten ve 87 ülkeye ihracat yapan SMS Tork, Türk 
firmalarına proses güvenliği konusunda sunduğu yerli ve 
ekonomik çözümlerini Proses Emniyeti Sempozyumu’nda 
tanıttı.
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200 Yıllık Deneyimle Türkiye’de Üretiyor

Fabrikalarda yaşanan elektrik ark patlamaları, alev temas-
larındaki en büyük tehlikeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 
bin dereceye çıkan sıcaklıkların yaşandığı patlamalar, kısa 
süreli olmalarına rağmen en ölümcül kazalara yol açıyor. 

Alev konusunda farklı tehditlere uygun alternatifli teknoloji-
lerle çözüm sunan DuPont, iş güvenliği konundaki 200 yıllık 
bilgi birikimini Türkiye’de üretim ile taçlandırdı. DuPont, Türk 
firmalarında Seveso Direktifleri doğrultusunda iş güvenliği 
kültürünün oluşmasında global tecrübesini yerelleştirerek 
danışmanlık veriyor.

Yıldırım Düşeceğini 8 Dakika Önce Tahmin Eden Ürün

Proses güvenliğinde önemli konulardan biri olan doğal 
afetlerden yıldırıma karşı firmaları koruyan çözümler de 
Sempozyum’da tanıtıldı. 4 S Elektrik Elektronik’in bir tesi-
sin bulunduğu alanda 200 metre mesafesine kadar yıldırım 
oluşumunu tamamen engelleyen ürünleri ile tesisler koru-
ma altına alınabiliyor. 

Yıldırım erken uyarı sistemine sahip olan ürünler sayesin-
de de 8 ila 20 dakika kadar öncesinde yıldırımın düşeceği 
tahmin edilerek, çalışanlar ve tehlikeli ürünler güvenli alana 
çekilebiliyor. Yıldırım kaynaklı toprak ve şebeke hattı üze-
rinden gelebilecek darbelere karşı sistemleri koruyan ve 
kayıt tutan ürünlerle de proses güvenliğini sağlıyorlar. 

Kesintisiz çalışmak zorunda olan tesisler için yıldırıma karşı 
güvenli ve yönetmeliklerle uyumlu tedbir çözümleri almak 
bu açıdan büyük önem taşıyor. 

Kızılötesi Alev Dedektörleri

Sempozyuma katılan A Yangın Güvenlik ise dünyanın ilk 
ultraviyole kızılötesi ve üçlü kızılötesi alev dedektörlerini 
geliştiren Emerson firmasıyla her türlü atmosferik koşula 
karşı dayanıklı ürünlerle Türk firmalarını buluşturdu.
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Türkiye’nin İlk Onaylı 
Kimlik Doğrulama Cihazı bionay, 
Dijital Dönüşümü Başlatıyor

Türkiye dijital kimlik doğrulama sistemine geçiyor. 
Yeni kimliklerde yer alan çipler, elektronik cihazlar-
la doğrulanacak ve kimlik gerektiren tüm işlemler 
daha güvenli hale gelecek. Türk mühendislerinin 
geliştirdiği mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, 
tüm güvenlik testlerinden geçerek Türkiye’nin ilk 
onaylı kimlik doğrulama cihazı oldu.

Uluslararası standartlarda ve güvenlik kriterlerinde gelişti-
rilen yeni kimliklerde tüm özel bilgiler çiplerde saklı olarak 
korunuyor. 

Fakat işlemlerin daha güvenli ve pratik hale getirilmesi için 
geliştirilen kimliklerin sunduğu avantajlar, e-kimlik doğru-
lama sisteminin uygulaması hayata geçmediği için kulla-
nılamıyordu. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin attığı önemli 
adımlarla süreç tekrar hız kazandı. 
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biOnay Cihazı Güvenlik Adımlarını Tamamladı

Yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN 
ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak 3-faktör kimlik doğ-
rulama gerçekleştirebilen biOnay cihazları, kullanım için 
gerekli olan iki sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. 

Güvenlik testleri için “Ortak Kriterler (CC) EAL4+” sertifikası-
nı Eylül 2018 tarihinde aldıklarını söyleyen biOnay Kurucu 
Ortağı Ümit Yaşar Usta, fonksiyonel testler için şart koşulan 
“TSE Uyumluluk” sertifikasını da aldıklarını ve böylece Tür-

kiye’nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı üreticisi oldukla-
rını duyurdu. 

“Türkiye’de Dijital Dönüşüm Şimdi Başlıyor”

“İnsan hatalarına son derece açık olan mevcut kimlik doğ-
rulama yöntemi e-kimlik doğrulama cihazlarının uygula-
maya alınmasıyla tarihe karışacak” diyen Usta, cihazların 
kullanımıyla nasıl bir dönüşüm yaşanacağını anlattı: 

“Kimlik doğrulama sürecini dijitale taşıyan kurumlar, sahte 
kimlikle yapılan işlemler nedeniyle uğranılan maddi kayıp-
ları engelleyecek ve itibar kaybının önüne geçecek. Kimlik 
fotokopisi, kâğıt arşivleri, ıslak imza gibi manuel süreçler 
geride kalacak ve tüm kurumlarda önemli derecede tasar-
ruf sağlanacak. 

Ayrıca kurumlar kimlik doğrulama alanında yeni yöntemler 
geliştirmek için ilave yatırımlar yapmak zorunda kalmaya-
cak. 

Vatandaş kimliğini uzatması gereken her yerde aynı tekno-
lojiyle karşılaşabilecek ve hem kurumların hem de şahısla-
rın güvenlik endişesi son bulacak. 

Çiplerde yer alan kişisel veriler korunacak ve sadece yetkili 
kurumlar yetkili oldukları alanları okuyabilecek. E-kimlikle-
re uzaktan e-imza yüklenebilmesi sayesinde ıslak imzalar 
yerini e-imzaya bırakacak.”

“e-Kimlik Uygulamalarımızla Dünyaya Örnek Olabiliriz”

Avrupa Parlamentosu’nun kimlik kartları için ortak güvenlik 
standartları konusunda anlaştığını hatırlatan Usta, e-kimlik 
üretimi konusunda olduğu gibi kimlik doğrulama cihazları 
konusunda da Türkiye’nin dünyaya örnek olabileceğini vur-
guladı: 

“Avrupa standartlarına göre, kimlik kartlarının bir kredi kartı 
formatına sahip olması ve makineler tarafından okunabil-
mesi gerekiyor. 

Biz de biOnay olarak, elektronik kimliklerin güvenli ve pratik 
bir şekilde okunabilmesi için uzun bir süredir önemli çalış-
malar yürütüyoruz. Türk mühendislerin geliştirdiği kimlik 
doğrulama cihazının bu alanda da öncü olacağına inanıyo-
ruz.” 







https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/hikmet-baydar/
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Teksan kojenerasyon sistemi ile G. Antep’te 
hayvansal atıklar ısı ve elektriğe dönüşüyor. 
Teksan Jeneratör, terzi işi mühendislik çö-
zümleri ile Türkiye ve yurtdışında pek çok 
önemli projenin kesintisiz enerjideki tercihi 
olmaya devam ediyor. 

Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye-
si Biyogaz Üretim Tesisi’nin enerji ihtiyacını 
yenilenebilir güç çözümleri ile karşılayan 
Teksan, enerji verimliliğine katkısını dev pro-
jelerle sürdürüyor. 

İdeal Kent Ödüllü Proje Yüzde 90 
Enerji Verimliliği Sağlayacak

Günlük 10 bin metreküp biyogaz üretilecek Biyogaz Üretim 
Tesisinde Teksan’ın biyogaz motorlu kojenerasyon sistem-
leri kullanılıyor. 

Elektrik ile ısı ihtiyacını aynı anda karşılayan Teksan kojene-
rasyon çözümleri ile yıllık 8 milyon 234 bin kilowatt elektrik, 
8 milyon 837 bin kilowatt ısı üretilecek ve böylece yüzde 90 
enerji verimliliği sağlanacak. 

Kojenerasyon sisteminde Teksan imzası taşıyan Biyogaz 
Üretim Tesisi projesi, Uluslararası Kent Araştırmaları Kong-
resi’nde İdeal Kent ödülüne de layık görüldü.

Enerji verimli ürünleri ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar 
sağlayan Teksan, yenilenebilir enerji çözümleri ile büyük 
projelerin tercihi oluyor. Son olarak biyogaz motorlu koje-
nerasyon sistemleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bi-
yogaz Üretim Tesisi’nin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılayan 
Teksan, bu alandaki çalışmalarına hız verdi. 

Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi Gündoğan Köyü’nde kurulan te-
sis, şehre ekonomik ve çevresel pek çok katkı sağlayacak. 

Ekim ayında Fransa’nın Strazburg Kenti’nde düzenlenen 
Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde İdeal Kent 
ödülüne layık görülen Biyogaz Üretim Tesisi projesi, enerji 
verimliliği noktasında büyük önem taşıyor. 



h
ab

e
r

www.sektorumdergisi.com • May - Mayıs’19 165

Tesiste kullanılan Teksan kojenerasyon çözümleri ile 3 bin 
200 kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek elektrik 
üretilirken yüzde 90’a varan enerji verimliliği sağlanıyor.

Yerlileşmede Kojenerasyon Sistemleri Kilit Rol Oynuyor

Türkiye’nin ilk yerli kojenerasyon ve trijenerasyon sistem-
lerini ürettiklerini belirten Teksan Jeneratör Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları 
söyledi: 

“Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan 
kojenerasyon sistemleri en çevreci elektrik üretim sis-
temlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Biyogaz motorlu 
kojenerasyon sistemleri, hayvansal atıkların doğaya zarar 
vermesini önlerken çok büyük oranda dışa bağımlı olunan 
elektrik enerjisi üretiminin tamamıyla yerli kaynakla yapıl-
masının yolunu açıyor. 

Bu gibi tesislerde klasik yöntemlerin haricinde proses çıktı-
sı olan ürünlerin organik gübreye dönüştürülmesi de müm-
kün. Bu da yine büyük oranda yurtdışına bağlı olan gübre 
endüstrimiz için yerlileşme anlamında büyük bir fırsat ya-
ratıyor. 

Ülkemizde çok güçlü biyogaz potansiyeli olmasına rağmen 
maalesef çok az sayıda tesis var. Neredeyse Türkiye ile aynı 
hayvan potansiyeline sahip olan Almanya biyogaz konu-
sunda başı çeken ülke konumunda bulunuyor. 

Ülkemizde bu gibi tesislerin sayısı onlarla ifade edilirken 
Almanya’da bu sayının 10 binin üzerinde olduğu gözleni-
yor. Bu alanda Türkiye’nin en önemli projelerinden olan ve 
örnek teşkil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz 
Üretim Tesisi’nin proje ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. 

Tesisin ihtiyacını iki adet 499 kWe MAN biyogaz motorlu 
kojenerasyon sistemimiz ile karşıladık. Böylesine önemli bir 
projede tercih edilmemizde çeyrek asırlık sektör tecrübe-
miz ve özel projelerdeki referanslarımız önemli rol oynadı. 

Projeye özel Endüstri 4.0 teknolojine uygun olarak geliştir-
diğimiz kojenerasyon sistemi sayesinde biyogazdan elekt-
rik üretilirken diğer yandan ısınma ihtiyacı da karşılanıyor. 
Üstelik kojenerasyon çözümleri uzaktan izleme sistemi sa-

yesinde cep telefonundan takip edilebiliyor. Kojenerasyon 
sistemlerinin en büyük avantajı enerjinin maksimum kulla-
nılabilmesidir. ”
 
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemi Nedir?

Kaliteli ve ucuz elektrik üretimine imkân sağlayan kojene-
rasyon ve trijenerasyon sistemleri elektrik şebekesinden 
bağımsız olarak enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi ve 
fazla enerjinin ısıtma ya da soğutma amaçlı kullanılması 
esasına dayanıyor. 

Kojenerasyonda elektrik üretimine ek olarak sadece ısıtma 
sağlanırken, trijenerasyonda ise elektrik ve ısı enerjisinin 
yanında bir de soğutma hattına soğuk su veriliyor. Isıtma 
ve elektrik enerjisini ayrı yerlerde üretmek yerine aynı yer-
den üretmek yüksek verimlilik ve ekonomik açıdan avantaj 
sağlıyor. 

Sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru, 
enerji girdisinin yüzde 30-40 kadarını elektriğe çevirirken, 
kojenerasyon sistemlerinde ısı üretimi ile birlikte verim yüz-
de 90’lara kadar çıkıyor.

Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer
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Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont: 
Türkiye Bizi Hiç Hayal Kırıklığına Uğratmadı

Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont, “Diji-
tal dönüşüm yoluyla rekabetçi olma ve diğer gelişmekte 
olan ekonomilerin önüne geçme konusunda Türkiye’nin 
büyük bir iştahı var. İlk yatırım yaptığımız günden bu yana, 
Türkiye, hangi alanda olursa olsun dönüşümü gerçekleş-
tirme ve yatırımlarımıza devam etme kararını verme nok-
tasında bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı” diye konuştu.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman 
olan Schneider Electric’in Dünya Başkan Yardımcısı Luc 
Remont, Türkiye ziyareti kapsamında enerji yönetimi ve 
otomasyon konusunda dijitalleşmenin giderek arttığını be-
lirterek bu sayede pek çok alanda entegrasyonun sağla-
nabildiğini aktardı.  

Soldan Sağa : Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer

https://www.sektorumdergisi.com/turkiye-bizi-hic-hayal-kirikligina-ugratmadi/
https://www.sektorumdergisi.com/turkiye-bizi-hic-hayal-kirikligina-ugratmadi/
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180 yıllık bir geçmişe sahip ve lider bir şirket olarak uzun 
yıllardır dijitalleşme konusunda adımlar attıklarını ve bu 
alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Remont, dijital 
yenilikler sayesinde Türkiye’de ve tüm dünyada gelişme 
gösterdiklerini söyledi.  

Schneider Electric’in bir sanayi şirketi olması nedeniyle di-
jitalleşmenin kendileri için kaçınılmaz olduğunu söyleyen 
Remont, “Dijitalleşme 100 ülkede 200’den fazla fabrikamızı 
yönetmemizi sağlıyor. 

Biz dijitalleşmeyi önce etkin yönetimi sağlamak üzere ken-
di binalarımızda ve fabrikalarımızda kullandık. Bünyemizde 
kullandığımız takip edilebilirlik ve izlenebilirlik, müşterileri-
mize de aynı standartlarda hizmet sunabilmemizi sağlıyor. 
 Bir otomasyon şirketi olarak, bir fabrikayı sıfırdan alıp son 
aşamasına kadar geliştiriyoruz. Bunu yaparken de dijitalleş-
me ile birlikte çok önemli faydaları görebiliyoruz” dedi.

Makine arızalarının erkenden tespit edilmesinin tasarruf 
sağladığını ve dijitalleşme öncesinde yaşanan arızaların 
üretimde kesintiye ya da enerji kaybına yol açtığını belir-
terek bugün gelinen noktada insan gözüyle kritik gözük-
meyen bir durumun aslında çok önemli olabileceğini iletti. 

Remont geliştirdikleri otomasyon sistemleri ile bu tür kri-
tik durumların öngörülebildiğini ve anında tespit edildiğini 
ifade etti. 

Schneider Electric’in tesislerinde ve binalarında da bu sis-
temlere yatırım yaptıklarını ve daha iyi görüntüleme, süreç 
yönetimi ve kaynak kullanımı ile birlikte tüketimlerinde 
yüzde 75 oranında tasarruf ettiklerini belirten Luc Remont, 
“Dijitalleşme ile iş yapış biçimlerini değiştiriyorsunuz. Bu da 
inanılmaz sonuçlara yol açıyor” dedi.

Türkiye’nin Büyük Bir İştahı Var

Dünyada büyük bir rekabet olduğunu ve en hızlı olanın en 
fazla gelişim kaydederek en büyük yeri kapacağını belirten 
Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, 
“Türkiye’nin yetkinliği çok güçlü, gelişmekte olan piyasalar 
ile karşılaştırdığımızda çok güçlü bir ülke. Çünkü endüstri-
yel bir ağa sahip. 

Bu endüstriyel ağ içerisinde makine teknolojisini barındı-
rıyor. Ekonomik ağ olarak baktığımız zaman da güçlü ve 
başa baş rekabet edebilecek durumda. Dijitalleşme anla-
mında da üst sıralarda olduğunu düşünüyorum.  Bu konuda 
yapılan yatırımlar da bunu gösteriyor. Türkiye’nin büyük bir 
iştahı var.” dedi. 

Türkiye’de var olduğumuz günden bugüne Türkiye’nin 
gücü karşısında hiç hayal kırıklığına uğramadıklarını vurgu-
layan Remont, “Türkiye, özellikle piyasanın güçlü koşulları-
na karşı durma noktasında yetkinliğini ortaya koydu. Yalnız 
bizim sektörümüzde değil, bütün sektörlerde Türkiye başa 
baş rekabet edebilecek durumda. Yüksek motivasyon çok 
önemli. Bu konuda geçen yıl ikna olduk.” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de bulunan 2 tesiste global ürünler ürettiklerini be-
lirten Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başka-
nı  Bora Tuncer ise, İnsan Kaynakları anlamında da dünya 
standartlarında insan yetiştirerek başka ülkelere transfer 
ettiklerini ve geçen yıl şirket olarak gerçekleştirdikleri Ino-
vasyon Zirvesi’nde, dünyada gerçekleştirdikleri zirvelere 
oranla en fazla öğrenci katılımının gerçekleştirdiğini aktardı 
ve tüm bu göstergelerin Türkiye’nin iştahını ortaya koydu-
ğunu söyledi.

Remont: Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Çalışıyoruz

Schneider Electric olarak sorumluluklarının enerji yönetimi 
konusunda zorluklara karşı çözüm getirmek olduğunu ifa-
de eden Luc Remont, etkin bir altyapı geliştirmek için etkin 
şehirlere ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Enerjiye erişimin herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Re-
mont, “Enerjiyi herkese sunmak isterken, karşımıza küresel 
ısınma sorunu çıkıyor. Teknolojinin bu anlamda da çözüm 
getirmesi gerekiyor. Bu nedenle Schneider Electric olarak, 
daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz.” dedi.

Mersin Şehir Hastanesi’nin tasarım aşamasından itibaren 
tamamen Schneider Electric çözümleri ile yapılmış bir pro-
je olduğunu ve bu sayede önemli enerji tasarrufu sağladı-
ğını belirten Bora Tuncer, Kayseri Organize Sanayi Bölge-
si’nde ve çeşitli maden tesislerinde geliştirdikleri çözümler 
ile enerji verimliliği sağladıklarını aktardı. 
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Mersin Şehir Hastanesi’nde önleyici bakım fazına geçmek 
üzere çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tuncer, kendilerinin 
tamamladığı 6 şehir hastanesinde bina yönetim sistemle-
ri, enerji dağıtım, izleme ve kontrol çözümleri sunduklarını 
ifade etti. 

Tuncer, “Enerji verimliliği ile Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir 
ülkeye, makroekonomik açıdan da fayda sağlamış oluyo-
ruz” dedi. 

Akıllı Şehirler İçin Karar Merkezi ve Niyet Olmalı

Akıllı şehirler konusunda da görüşlerini aktaran Schneider 
Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, etkin bir şe-
kilde dijital olarak yönetilen şehirler olarak tanımladığı akıllı 
şehir kavramının altyapısı eski şehirlere göre yeni kurulan 
şehirlere uygulamanın daha kolay olduğunu belirtti. 

Schneider Electric’in akıllı şehirler alanında enerji yöneti-
mi ve otomasyonundan sorumlu olduklarını vurgulayan 
Remont, şu anda dünyada bulunan akıllı şehirlerin küçük 
şehirler olduğunu, büyük şehirlerin dönüşümü noktasında 
ise bir karar merkezinin ve niyetin olması gerektiğini aktardı.

İstanbul’daki hizmetlerinin mevcut durumda bir kısmının 
dijitalleşmiş durumda olduğunu belirten Bora Tuncer ise, 
“İstanbul gibi büyük bir şehrin tek seferde dijitalleşmesi 
mümkün gözükmüyor. Ancak tek seferden ziyade, parça 
parça dijitalleşerek, sonunda tek bir merkezden yönetim 
sağlanabilir“ dedi.

Yazılımlarımız, Yerli Yazılımcılara Yurtdışına 

Açılma Fırsatı Sunuyor

Sundukları enerji yönetimi ve otomasyon çözümlerinde 
bulunan yazılımlarının içinde yapay zeka olduğunu akta-
ran Remont, müşterilerinin altyapılarına fayda sağlayacak 
şekilde kullandıkların ifade etti. İngiltere merkezli Aveva ile 
birlikte endüstriyel yazılım özelinde çalıştıklarını vurgula-
yan Luc Remont, “Sektöre özel yazılımlar geliştirebiliyoruz. 
Bunların içinde de kendi kendine karar alabilecek yapay 
zeka teknolojileri kullanılıyor” dedi.

Petrokimyadan demir çeliğe pek çok sektörde Aveva ile 
geliştirdikleri yazılımların kullanıldığını belirten Remont, 
bazı özel ihtiyaçlar için yerli çözümler de geliştirebildiklerini 
ve yerli yazılım ortaklıkları yapabildiklerini ifade etti.  

Bu konuda bir erken girişimlerinin olduğunu aktaran Re-
mont. “Umuyoruz ki, Türkiye’deki yazılımcılarla da çalışma 
fırsatı yakalayacağız” dedi

Schneider Electric’in yazılımlarının açık kaynaklı olduğunu 
vurgulayan Bora Tuncer ise, “Türkiye’deki pek çok ortağı-
mız, kendi yazılımlarını bizim yazılımlarımız ile entegre ede-
biliyor. 

Yazılım ve ürünlerimizin, diğer yazılımlar ile entegrasyonu 
Türkiye’deki yazılımcılara yurtdışına açılma fırsatı sunuyor” 
şeklinde konuştu.

Remont: Bizim İçin Devamlılık Önemli. Türkiye’ye

Güveniyoruz

Dünyada enerji üretim şekillerinin değişmeye başladığını 
ve Schneider Electric’in de bu yönde yenilikler geliştirdiği-
ni belirten Bora Tuncer, tüketicilerin artık kendi enerjilerini 
üretebildiklerini ve bunun da enerji yönetiminin dönüşü-
münü getirdiğini vurgulayarak “Türkiye’nin yönü neredeyse, 
biz o alanlarda çözüm üretiyoruz” dedi.      

Son dönemde madencilik ve turizm sektörlerinde yoğun 
işler gerçekleştirdiklerini belirten Tuncer, savunma sanayi-
inde gerçekleştirdikleri çalışmaların giderek arttığını, yeni-
lenebilir güneş enerjisinde de Türkiye’nin yeniden hızlana-
cağını öngördüklerin aktardı. 

Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyette olduklarını ve dönem 
dönem bazı sektörlerin hızlanarak bazılarının yavaşladığını 
vurgulayan Luc Remont, “Dünyanın pek çok yerinde istikrar 
ya da istikrarsızlık yaşanabiliyor.  

Ancak bizim için devamlılık önemli. Bu anlamda da Sch-
neider Electric olarak Türkiye’ye güveniyoruz” şeklinde ko-
nuştu.  
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TP-Link Evleri Akıllandırıyor

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan  TP-Link®, bir sü-
redir akıllı ev çözümleri de üretiyor. Standart bir evi akıllı 
hale getirmeyi sağlayan farklı ürünlere sahip olan marka, 
özellikle kolay kullanımlı ve akıllı ev ürünlerini de yönetmeyi 
sağlayan Kasa uygulaması ile kullanıcılara avantaj sağlıyor. 

Günümüz yaşamında gerek kullanılan teknolojik ürünlerin 
çeşitliliği ve modern insanın alışkanlıklarındaki değişiklikler, 
gerek güvenlik gereksinimleri ‘akıllı ev’ kavramını ortaya çı-
kardı. 

Bunun sonucunda önce bazı cihazlar akıllı hale gelmeye 
başladı; daha sonra evdeki pek çok cihaz ve nesneyi akıllı 
hale getirmeyi sağlayan ürünler ortaya çıktı. 

‘Nesnelerin İnterneti’ kavramı kapsamında standartları be-
lirlemeye yönelik çalışmalara ilk başlardan itibaren katılan 
TP-Link, son birkaç yıldır geliştirdiği ürün ve çözümlerle 
akıllı ev ürünleri pazarında yer alıyor. TP-Link’in farklı ürün-
leri ile bir evi akıllı hale getirmek mümkün.

TP-Link’in akıllı ev ürünleri arasında ilk sırada akıllı prizler 
yer alıyor. Her tür elektrikli cihazı, her yerden, her zaman 
akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlar ile yönetmeyi, açıp 
kapatmayı, programlamayı ve hatta enerji tüketimini ölç-
meyi sağlayan TP-Link akıllı prizler, hem güvenlik, hem 
konfor hem de enerji tasarrufu için yararlı cihazlar. 

Evlerde lamba, ütü, vantilatör gibi tüm elektrikli cihazlar, bu 
akıllı prize takılarak her yerden kolayca açıp kapanabiliyor. 
İşyerleri için de özellikle su sebili, çay-kahve makinesi gibi 
gece kapalı olması gereken ama sabah çalışanlar ofise gel-
meden çalışması uygun olan cihazlar için ideal çözümler 

TP-Link’in farklı özelliklere sahip akıllı ampulleri de evde 
yaşamı kolaylaştırıp daha keyifli hale getirirken enerji tasar-
rufu da sağlayan ürünler. Farklı durum ve ortamlar için ışık 
ayarı yapmayı; evden uzaktayken bile ışıkları açıp kapatma-
yı sağlayan akıllı ampuller de Kasa uygulaması ile her yer-
den kolayca yönetilebiliyor 

Ev ve evdekilerin güvenliği için ise TP-Link’in uzaktan yö-
netilebilen WiFi kameraları akıllı ev çözümleri arasında yer 
alıyor. Hem gece hem gündüz çekim yapabilen, hareket ve 
sese duyarlı, aşağı-yukarı ve sağa-sola dönebilen, bir hare-
ket ve ses algıladığında otomatik e-posta bildirimi gönde-
rebilen, bulut destekli WiFi kameralar ile ev ve evdekilerin 
güvenliği sağlanıyor 

Akıllı Ev Cihazlarını Yönetmek İçin Kasa Uygulaması Yeterli

TP-Link’in akıllı ev çözümlerini akıllı telefon ve tablet bil-
gisayarlardan yönetmek amacıyla geliştirdiği Kasa uygula-
ması, son derece kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. 

TP-Link, prizden ampule, WiFi kameradan akıllı ev ürünle-
rini yönetmeyi sağlayan ücretsiz Kasa uygulamasına de-
ğin değişik çözümlerle evleri akıllandırıyor.   
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TP-Link akıllı ev ürünlerini Kasa üzerinden yönetmek; tüm 
cihazları uygulamada görüp her ayarı yapmak mümkün. 
Amazon Alexa, Google Asistan ile de uyumlu olan Kasa, 
akıllı ev ürünlerini ses ile de yönetme olanağı sunuyor.   

Android ve iOS destekli olan Kasa uygulaması ile akıllı ev 
ürünlerinin takibini yapmak son derece kolay. Evde birden 
fazla akıllı cihaz varsa Kasa ile bu cihazların tümü görülebi-
liyor; istenen cihaz açılıp kapatılabiliyor; günlük ya da hafta-
lık program yapılabiliyor; cihazların elektrik tüketimi görüle-
biliyor. Üstelik bunların hepsi birkaç dokunuşla yapılabiliyor 

Akıllı evin olmazsa olmazı ise tabii ki internet. Tüm akıllı ci-
hazların kullanımı ve yönetimi için güçlü, kesintisiz bir inter-
net ağı gerekiyor. TP-Link, uzmanlık alanı olan bu konuda 
da akıllı eve özel ağ çözümleri geliştiriyor. 

Evin her yerinde WiFi için geliştirilen Mesh teknolojili Deco 
sistemleri, aynı zamanda akıllı ev çözümleri arasında da yer 
alıyor. 

Akıllı ev cihazları için kısa mesafe kablosuz ağ standardı 
olan Zigbee desteği de olan Deco M9+, Zigbee protoko-
lünü destekleyen cihazları yönetebiliyor ve diğer cihazlarla 
etkileşimini sağlıyor. 

Böylece Deco ile evin her odasında akıllı evin keyfine va-
rılabiliyor. Akıllı ev ürünlerinde farklı markalarla (TP-Link 
ürünleri dışında GE, Kwikset ve diğer lider markalar) uyum-
lu olan Deco, ampul, kilit, kamera, priz vb akıllı ev ürünleri-
nin birbiriyle etkileşim kurmasını sağlıyor. 

Ayrıca Amazon Alexa ve IFTTT desteği de sunan ürün, akıllı 
ev ürünleri için bir merkez görevi görüyor.

Farklı ürünleri, akıllı ev desteği olan ağ çözümleri ve kolay 
kullanımlı Kasa uygulaması ile TP-Link, bir evi akıllı hale ge-
tirmeyi sağlayan çözümleri kullanıcılara sunuyor. TP-Link’in 
akıllı ev çözümleri Türkiye’de de satışa sunuluyor.
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Eaton, HMI 2019'da Endüstriyel Nesnelerin 
İnterneti'ni Küçük ve Orta Ölçekli 
Makine Üreticilerine Tanıttı

Eaton, HMI 2019’da Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ni Kü-
çük ve Orta Ölçekli Makine Üreticilerine Tanıttı ve Enerji 
Geçişini Sağlayan Bir Dizi Teknolojiyi de Görücüye Çıkardı

Güç yönetimi şirketi Eaton, bu yıl Hanover Fuarı’nda (C71, 
Salon 11), küçük ve büyük ölçekli makine üreticilerinin En-
düstriyel IoT’den (IIoT – Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) 
nasıl yararlanabileceklerini gösterirken,  ticari ve endüstri-
yel bina sahiplerinin çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ve elektriksel mobilitenin hakim olduğu bir enerji sistemine 
geçişe hazırlanmalarını sağlayan teknolojileri de tanıttı.



lan
sm

an

www.sektorumdergisi.com • May - May’19 173

Eaton, aşağıda anlatılan çözümler ile IIoT’ye hazır makine 
ve sistemlerin nasıl yapıldığını sergiledi:

• Kabin içinde ve dışında proses bilgilerini kolayca temin 
eden ve toplayan akıllı cihazlar ve akıllı kablolama.

• Kestirimci bakım ve makine performansının optimizasyo-
nu için komponentlerden buluta doğru olan bağlanabilirlik.

• Operatörlerin enerjiden tasarruf sağlamalarına ve maki-
nelerin kullanılabilirliğini arttırmalarına yardımcı olan elekt-
ro-hidrolik çözümler.

Stantda Öne Çıkan Ürün ve Teknolojiler

• Eaton’ın yeni nesil easyE4 kontrol röleleri farklı ortamlar 
düşünülerek tasarlanmış olup orta derece zorluğa sahip 
uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu cihazlar 230 V dev-
relerle de kullanılabilmektedir. 

Bu cihazlardaki easySoft yazılımı, kontrol rölesi teknolojisi 
içindeki yapılandırılmış metin sayesinde, kullanım kolaylığı-
nı geniş kapsamlı otomasyon imkânlarıyla birleştirir. 

• DOL yol vericisi, enversör yol verici, motor koruma, acil 
durdurma ve bağlanabilirlik olmak üzere geleneksel motor 
yolvericisinin klasik fonksiyonlarından 5 tanesini yerine ge-
tiren EMS motor yolvericileri: Kompakt mahfazaya ve çok 
fonksiyonlu tasarıma sahip olan bu elektronik yolvericiler, 
kontrol panelinin içinde alandan %80’e kadar tasarruf sağ-
layabilir.

• Eaton’ın bulut tabanlı veri analizlerinin makinelerin kulla-
nımını nasıl geliştireceğini gösteren yer IIoT Arena olacak.  
Ek olarak, elektro hidrolik sürücülerin verimliliğini arttırma 
potansiyeli bulunan bir uygulamayı da sunacak olan Eaton, 
endüstriyel otomasyona dahil olan orta ölçekli şirketlerin 
faydalanabileceği ek hizmet ve destekler sağlıyor. 

Eaton Çözüm Ekibi; uygulama gelişimi, makinelerin ve sis-
temlerin dijitalizasyonu, veri analizleri ve değerlendirmesi 
gibi konularda tavsiye ve destek de verecek. Planlamadan 
satış sonrası hizmetlere kadar, uygulamanın her aşamasın-
da ek destek ise Eaton partner ağı yoluyla temin edilebilecek. 

Eaton, enerji iletimi anlamında ise enerji dağıtım şirketleri-
nin yanı sıra, konut ve ticari bina sahiplerinin de toplumların 
merkezden bağımsız enerji sistemine ve elektrik enerjisin-
den daha fazla yararlanmalarına yönelik geçişin ortaya çı-
kardığı fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için en 
son önerilerini piyasaya sundu. 

Bu konuda öne çıkan ürün ve hizmetler ise şöyle:

• Duvara montajlı bağımsız şarj istasyonlarından, geniş 
otoparklara ve örneğin şirketlere ait tesislerde bulunan ve 
çoklu istasyonlardan oluşan geniş sistemlere kadar müm-
kün olan tüm uygulamaları destekleyen Eaton’ın elektronik 
araçlara yönelik şarj istasyonu xChargeIn: xChargeIn, ge-
rektiğinde yapılandırılabilir ve ölçeklendirilebilir.

• Enerji tüketicilerinin faturaları azaltmalarına yardım eden 
ve onlara frekans regülasyonu gibi değerli şebeke hizmet-
lerinin yanı sıra yedek güç de sunan  xStorage konut ve ti-
cari enerji depolama sistemleri; enerji depolama elektriksel 
mobilite bakımından çok önemli bir teknoloji olup, enerji 
dağıtım şirketlerinin yüksek maliyetli ağ veya bağlantı gün-
cellemelerine yatırım yapmalarına gerek olmadan da, bina 
sahiplerinin elektrikli araçlarını şarj edebilmelerini sağlar. 

• Endüstri ve dağıtım şebekelerinde kullanılan, Eaton’ın 
öncü SF6 içermeyen orta gerilim anahtarlama ekipmanı:  
AB, çevreye aşırı derecede zarar veren bu gazın kullanımı-
nı ilerleyen yıllarda tamamen yasaklamayı düşündüğü için, 
bu ekipman oldukça önemlidir.

• Sürdürülebilirliği ve gücün esnekliğini arttıran mikro şebe-
ke kontrol sistemi Power Xpert Optimizer.
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Bosch Yazılımı Sayesinde Sürücüler Güvende
Yanlış yönde Giden Sürücüleri Uyaran Sistem 13 Avrupa Ülkesinde Hayata Geçirildi 

• Bosch’un yanlış yönde giden sürücü uyarı 
sistemi, 15 mobil uygulama aracılığıyla mil-
yonlarca kullanıcıya ulaştı.
• Akıllı telefon uygulamaları, yanlış yönde 
giden sürücüleri ve yakınlarındaki diğer sü-
rücüleri saniyeler içerisinde uyarıyor. 
• Almanya’da radyo istasyonları her yıl yak-
laşık 2 bin defa yanlış yönde giden sürücü-
lere karşı dinleyicilerini uyarıyor. 

Otoyollarda yanlış yönde giden bir sürücüyle karşılaşma 
tehlikesi çoğumuzun sandığı kadar nadir bir durum değil. 
Yalnızca Almanya’da haber kanalları her gün yaklaşık beş 
defa trafikte yanlış yönde giden sürücülere ilişkin uyarı ya-
pıyor ve bu, yılda yaklaşık 2 bin uyarı anlamına geliyor. 

Bosch’un birkaç bin satırlık yazılım kodu ile oluşturulan bu-
lut tabanlı yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemi insan 
hayatını korumaya yardımcı oluyor. 

Bu hayat kurtarıcı bulut hizmeti yalnızca yanlış yönde giden 
sürücüyü uyarmakla kalmıyor; aynı zamanda, tehlikeli böl-
gedeki diğer araç sürücülerini de uyarıyor. 
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Sistem, 13 Avrupa ülkesinde yıldırım hızında uyarı bildirim-
leri gönderiyor. 2018 yılı başlarında  Alman yayıncı Antenne 
Bayern ve Rock Antenne mobil radyo uygulamalarına en-
tegre edilen sistem şimdiden 400 bin kullanıcıya sahip ve 
sistem daha fazla kullanıcı için hazır. 

Şu anda navigasyon, akış ve radyo gibi 15 mobil uygulama 
Bosch tarafından geliştirilen uygulama fonksiyonuyla en-
tegre olarak çalışıyor. 

Servis İrlanda’dan İtalya’ya, Portekiz’den Polonya’ya kadar 
Avrupa’da birkaç milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Bosch 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn “Bosch’un 
hedefi bu sistem ile yanlış yönde giden sürücülerden kay-
naklı can kaybı yaşanan trafik kazalarının ortadan kalkması.” 
dedi. 

Bosch bu dijital cankurtaran için aynı zamanda bir yazılım 
modülü de geliştirdi. Dünyada türünün tek örneği olan bu 
modül, gelen uyarıyı araç bilgi-eğlence sistemlerine en-
tegre ediyor.

Dünyaya Yayılan Yazılım

Navigasyon servisleri, radyo istasyonları ve haber portal-
larının mobil uygulamalarına entegre edilebilen Bosch’un 
bulut tabanlı ve yanlış yönde giden sürücüleri uyaran sis-
temi sayesinde insanları her yolculuklarında güvende tutan 
bir koruyucu melek gönderilmiş oluyor. 

Portekizli start-up NDrive tarafından sunulan, ortalama 8 
milyon indirme ve aylık ortalama bir milyon aktif kullanıcıya 
sahip olan Karta GPS mobil navigasyon uygulaması, kendi 
türünde dünyadaki en popüler cep telefonu uygulamala-
rından biri. 

140 farklı ülkeden insan, uygulamayı yalnızca varış yerine 
en hızlı giden rotayı bulmak için kullanmakla kalmıyor aynı 
zamanda Bosch’un bulut tabanlı servisi sayesinde yanlış 
yönde giden sürücü uyarı sistemi olarak da kullanıyor. 

bigFM tarafından sağlanan ve yarım milyondan fazla kulla-
nıcıya sahip olan mobil radyo ve yayın uygulaması da Ocak 
2019’dan bu yana Bosch’un sistemini entegre etti. Radiop-

layer.de, radyo FFN, radyo rainbow, rainbow 2, radyo RPR, 
TCS, BikerSOS ve daha pek çok kanal Bosch’un yanlış yön-
de giden sürücüleri algılama sistemini kendi mobil uygula-
maları aracılığıyla kullanıcılarına sunuyor. 

Akıllı telefon uygulamaları üreten Focus Online, Calimoto 
ve V-Navi de dahil olmak üzere daha pek çok ortak iş birliği 
yapmak istiyor. 

Dr. Markus Heyn “Bosch’un yanlış yönde giden sürücüle-
ri uyaran sistemini dünyaya yaymak istiyoruz ve can kaybı 
yaşanan trafik kazası istemiyoruz” diyor. 

Akıllı Bağlanabilirlik Yazılımı

Sürücülerin yanlış yönde gittiği durumların yaklaşık üçte 
biri, sürücünün yanlış yönde 500 metre yol kat etmesinden 
sonra sona eriyor. En kötü senaryoda ise ölümcül sonuçlara 
yol açabiliyor. 

Bulut tabanlı servis, bir arabanın otoyola bağlanırken yan-
lış yönde gidip gitmediğini tespit etmek için, aracın gerçek 
hareketlerini izin verilen hareket yönü ile karşılaştırıyor. Elde 
edilen bilgiler bir veri tabanında saklanıyor. 

Bilgilerin saklanabilmesi için sürücünün mobil uygulamayı 
arka planda açık tutması gerekiyor. Otoyol giriş veya çıkışla-
rında yanlış yönde seyreden sürücülere anında uyarı bildiri-
mi gönderiliyor, aynı zamanda civarda bulunan otomobiller 
de tehlikeye karşı uyarılıyor. 

Ağ bağlantılı araçların sayısı arttıkça, görünmez güvenlik 
ağı herkes için daha kapsayıcı hale gelecektir. Bunun so-
nucunda ise yanlış yönde giden sürücü uyarılarının etki 
alanı da artacaktır. Bosch, yanlış yönde giden sürücü uyarı 
sistemini gelecekteki araçların bilgi-eğlence sistemlerine 
doğrudan entegre etmek için yeni bir yazılım modülü kul-
lanacak. 

Gösterge paneli, sürücüyü yalnızca birkaç saniye içerisinde 
uyaracak. Bosch, yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemini, 
araçlarda standart bir özellik olarak sunmak isteyen birçok 
otomobil üreticisi ile görüşmeler yapıyor.
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Aydınlatma ve Elektrik Sektörü Rusya Elcom Fuarında Buluştu

Günsan’ın İnovatif Ürünlerine Yoğun İlgi

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörünün öncü mar-
kalarından olan Günsan, Ukrayna Kiev’de düzenlenen El-
com Uluslararası Enerji Mühendisliği, Enerji Verimi ve Oto-
masyon Fuarı’na katıldı. 

Aydınlatma ve elektrik sektörünün dünya çapında üretici, 
dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda, Günsan’ın 
anahtar priz ve yeni seri şalt ürünleri sergilendi. 
 
Anahtar priz sektörünün öncü markalarından Günsan, dün-
ya çapında birçok firmanın yer aldığı önemli sektör buluş-
ması Elcom Fuarı’na katıldı ve inovatif ürünlerini sergiledi. 

Rusya Kiev’de bu yıl 24. kez gerçekleştirilen fuar, aydınlat-
ma ve elektrik sektörünün önemli temsilcileri ve bayilerini 
bir araya getiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 

19 ülkeden 210 katılımcının yer aldığı fuarda Günsan, 36 
m2’lik standında yeni grup priz, şalt ürünleri ve diğer anah-
tar priz ürünlerinin dikkat çekici yeniliklerini dünyanın dört 
bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturdu. 

Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan sağlayan Günsan için 
fuar, farklı pazarlara ulaşmak adına önemli bir fırsat oldu. 
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E-İhracatta 
7 Kritik Hata

E-ihracat her ölçekten firma için gündemini korumaya de-
vam ediyor. Büyük şirketler global anlaşmalar yaparak e-ih-
racata kolayca başlayabiliyor ancak KOBİ'lerin önemli bir 
bölümü için konu hala bilinmezliklerle dolu. 

Bu nedenle sık tekrarlanan hatalar var. TOBB E-ticaret Mec-
lisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğ-
demli, e-ihracat firmalarının başarısız olmasına sebep, en 
sık karşılaşılan 7 hatayı sıraladı.

Yanlış Dilde Reklam Vermek

E-ihracatta en önemli basamaklardan biri, hedef ülkeye yö-
nelik sosyal medya ve Google reklamları. İngilizce uluslara-
rası bir dil olabilir ama potansiyel müşteri kitlenizin hepsinin 
İngilizce bildiğini varsaymak doğru bir yaklaşım değil. 

Belki Avrupa ülkelerinde hedef kitleniz İngilizce okuma ko-
nusunda sorun yaşamayabilir. Rusya, Balkanlar, Ortadoğu 
ve Türki coğrafyada herkesin İngilizce bildiğini düşünme-
melisiniz. 

Mutlaka hedef ülkeye göre sitenizin çevirisini de yaptırarak, 
yerel dillere uygun reklam içerikleri hazırlatmalısınız. Web 
sitesinde dil seçeneklerinin kullanıcı tarafından değiştirile-
bilmesini tercihe bırakmalısınız. 

Yanlış Para Birimi İle Ödeme Seçeneği

Yaygın hatalardan biri de yerel para birimlerine göre enteg-
re edilmemiş fiyatlandırmalardır. Web sitenizde tüm dünya 
için olmasa da, en azından potansiyel 1 milyar müşterinin 
bulunduğu Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Avrupa ülkeleri için kendi para birimleriyle ödeme 
yapma seçeneği sunuyor olmalısınız. Müşterilerinize ürün 
fiyatlarını kendi ülkelerinin para biriminde gösterebilirseniz, 
sepet terk oranlarının hızla düştüğünü de görebilirsiniz. 

Ödeme Sistemlerini Ayarlamadan Dünyaya Açılmak

Çinlilerin e-ihracattaki başarılarının en önemli sebeplerin-
den birinin gittikleri ülkenin şapkasını takmaları olduğu bili-
nir. Şapkanın altındaki en önemli unsurlardan biri de ödeme 
sistemleri. Türkiye'de Paypal olmadığı için, yola çıkmadan 
önce ilk yapmanız gereken "Ödemeleri nasıl alırım?" soru-
suna ülkelere göre cevaplar aramaktır. 

Bazı KOBİ'ler her ülkeden her kredi kartıyla ödeme alına-
bileceğini düşünüyor fakat durum böyle değil. Ödeme es-
nasındaki zorluklar da sepet terk oranlarının yükselmesine 
sebep oluyor. Mesela Ortadoğu’ya satış yapmak istiyorsa-
nız, kapıda ödeme seçeneğiniz de olmalı. 

Almanya’yı hedefliyorsanız, burada kredi kartından ziya-
de Paypal, Giropay, Clickandbuy, Sofort Überweisung gibi 
e-ödeme sistemlerinin yaygın olduğunu bilmelisiniz. 
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Ticimax altyapısında yurtdışı ödeme seçenekleri için kulla-
nabileceğiniz 13 farklı alternatif ödeme sistemi bulunuyor. 

Eğer Amazon, Ebay, Walmart, Jet.com, Rakuten, Etsy, Souq, 
Cdiscount, Zalando, Ozan.ru gibi global ve yerel pazar yer-
lerinde satış yapacaksanız da sadece birine ya da birkaçı-
na odaklanmanızı öneririm. Çünkü her birinin dinamikleri, 
müşteri kitlesi, kategorileri çok farklı. 

Gümrük Vergisini Yanlış Hesaplamak

Fiyatlandırma yaparken ülkelerin ekonomik durumlarını 
göz önünde bulundurmalısınız. Aksi halde bazı ülkeler için 
fiyatlarınız aşırı ucuz, bazı ülkeler için ise aşırı pahalı kaça-
bilir. 

Fiyatlandırmalara ülkelere göre gümrük vergi oranlarını da 
iyi hesaplayarak yansıtmalısınız ki yaptığınız satışın astarı 
yüzünden pahalıya denk gelmesin. 

Ayrıca fiyat belirlerken maliyeti arttıran diğer satış komis-
yonları, lojistik ücretler, akreditif masrafları ve sigorta gibi 
unsurları da düşünmekte fayda var.

Yanlış Kargo Firması Seçimi

Yanlış kargo seçimi de sık yapılan hatalardan biri. Hedef 
bölgenizi iyi bilmeyen bir kargo firması, teslim süresini uza-
tacak ve müşterilerinizi bıktıracaktır. 

Ayrıca lojistikte iyi bir matematik yapmazsanız, ürün fiya-
tından fazla kargo parası ödemek ya da ödetmek zorunda 
kalabilirsiniz. 

Ürününüzü pazar yerlerinde satmak istiyorsanız, bazı pazar 
yerlerinin kargo hizmetleri oluyor, onlardan faydalanabilir-
siniz. Ülkelere göre alışveriş alışkanlıklarına uyum sağla-
mak zorunda olduğunuzu da unutmamalısınız. 

Mesela Ortadoğu ve Rusya’da en yaygın ödeme biçimi, ka-
pıda ödeme. Bu ödemeyi alabilecek yerel kargo firmalarıy-
la anlaşma yapılması önemli.

Yanlış Ülkeye Yanlış Kampanya

Nabza göre şerbet vermek hayatta olduğu gibi e-ihracatta 
da mühimdir. Her ülkenin kendine göre adetleri, kültürleri, 
alışkanlıkları vardır. Bir ülkede işe yarayan pazarlama yönte-
mi diğerinde ters tepebilir. 

Hedef pazarlarınızla ilgili ayrıntılı bir pazar araştırması yap-
manın yanı sıra, ne tür reklamların tercih edildiğini, ne tür 
kampanyaların iş yaptığını da araştırmalısınız. Yoksa müş-
teri kazanmak bir yana, pazarı daha başlangıçta kaybede-
bilirsiniz. 

Her Ürünü Her Ülkeye Satmaya Çalışmak

E-ihracata başlamadan önce hazırlık aşaması büyük önem 
taşıyor. Bu aşamada alanında uzman danışmanlarıyla iyi bir 
fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor. 

Her ürünü her ülkeye satamazsınız. Mesela Rusya'ya deri 
ceket satabilirsiniz ama Ortadoğu'da bu ürün çok rağbet 
görmeyebilir. 

Sultan kayığı tarzında fantezi kahve fincanlarını Ortado-
ğu'ya satabilirsiniz ama belki Avrupalı müşteriye satamaz-
sınız. Yola koyulmadan önce hangi ürünleri hangi ülkelere 
satabileceğinizi iyi bilmelisiniz.



h
ab

e
r

180 Mayıs’19 - May • www.sektorumdergisi.com

Dünyanın en büyük endüstriyel otomasyon şirketi Ro-
ckwell Automation tarafından düzenlenen Automation 
Fair’daki ‘İnovasyon Standı’ bu yıl hayallerin gerçekler ile 
konseptlerin yaratıcılıkla ve dijitalin fiziksel ile buluştuğu 
yer oldu. Philadelphia’da gerçekleşen fuarda, fütürist stan-
dın en önemli konusu hızlı, düşük maliyetli ve en optimum 
şekilde tasarlanan ve inşa edilen bir üretim tesisine, dijital 
ve fiziksel bileşenlerin nasıl sorunsuz bir şekilde entegre 
edildiğinin gösterilmesiydi.

Rockwell Automation Stratejik İş Geliştirme Müdürü John 
Pritchard şöyle anlatıyor: “Dijital ve fiziksel bileşenlerin çok 
sayıda avantajı var, ancak en önemli olanları belirgin ino-
vasyon ve hızlı devreye alma süreleri.  Bu teknolojilerin fi-
ziksel operasyonları iyileştirmek için dijital dünyada nasıl bir 
araya geleceğini sergileyen bir yer.”

Sözlerine devam eden Pritchard: “Bu senaryo içinde bir 
üretici bir fikre sahip olabilir ve bu fikri daha hızlı ve hiçbir 
maliyet olmadan test edebilir.  Tasarımların tekrarlanması-
na imkan tanır. Bir sabah beş veya altı ayrı fikrinizi test ede-
bilirsiniz. 

Fiziksel dünyada yapabileceğinizden daha hızlı ve daha az 
maliyetle çok şey öğrenebilirsiniz. Böylece inovasyon hızı 
ve maliyeti azaltılır” dedi.

Gelecek, Burada ve Şimdi

MagneMotion ve iTrak gibi daha esnek ve çevik teknoloji-
leri görmeye devam edileceğini söyleyen Pritchard, üretim 
hattı demosunun; MagneMotion taşıma teknolojisi dahil 
olmak üzere Rockwell Automation tarafından sunulan çok 
sayıda ileriye yönelik teknolojiyi içerdiğini ifade etti.

Konsept Fabrika Demoları 
Gelişmiş Teknolojiler
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PTC Vuforia Augmented Reality (AR) yazılımı ile ilgili bilgi 
veren Pritchard: “Microsoft HoloLens, yarı sanal bir ortamda 
ses kontrolü ile kalite kontrol yapılmasına imkan tanımak 
amacıyla üzerinde çalışıyor. 

Kalite kontrol istasyonu iş talimatlarını almanız ve ses ko-
mutlarını kullanarak kalite kontrolü gerçekleştirmeniz için 
artırılmış gerçeklik kullanmanıza imkan tanıyor” diye konuştu..

Kızılötesi ışınlar kullanan alan tarayıcıların emniyet amaçlı 
kullanıldığını kaydeden Pritchard; “Artırılmış Gerçeklik aynı 
zamanda hat çevresindeki güvenli bölgeleri görmek için bir 
yöntem olarak karşımıza  çıkıyor. Vuforia size güvenli alan-
ları gösterme yeteneğine sahip. Yazılım ayrıca makinenin 
şeklini de anlayabiliyor” dedi.

Emulate3D yazılımı büyük bir ekranda bir dijital fabrika 
çalıştırabiliyor ve tümü ControlLogix kontrol sistemleri ile 
kontrol ediliyor.

2017 yılının sonlarında Rockwell Automation tarafından sa-
tın alınan Odos Imaging StarForm Swift 3D kamera, ürün 
varlığını ve yüksekliğini algılamak için kullanılıyor.  Pritchard 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi; 

“Odos Imaging 3D sensor bütünlük kontrolü yapıyor. Bunu, 
tüketiciler için paketlenmiş ürünlerin üretiminde birden 
fazla uygulamada kullanılabilecek heyecan verici bir yeni 
teknoloji olarak görüyoruz” Sözü geçen teknolojilerin ger-
çekten kullanıldığını söyleyen Pritchard, bir İtalyan paketle-
me ekipmanı üreticisi olan Cama’nın aslında bu senaryoyu 
gerçek hayatta uygulamaya başladığını sözlerine ekledi. 

Proje Verimliliği

Bir proje perspektifinden bakıldığında kontrol kodunun sa-
nal bir ortamda test edilebilmesi özelliğinin dijitalleşmenin 
en büyük avantajlarından biri olduğunu söyleyen Pritchard: 

“Gerçek kontrol kodunu yazdığınız ve bunu sanal makinelerin 
otomasyonunda kullandığınız için devreye almak için saha-
ya geldiğinizde hata ayıklamanıza gerek kalmaz. Kodu zaten 
yazmış ve hatalarını ayıklamış durumdasınız. Fişe takıyorsu-
nuz ve çalıştırıyorsunuz” dedi. Normalde 6 ile 8 hafta süren 
tipik çalıştırma sürelerinin bu yaklaşımla iki haftaya kadar 

düşebileceğini ifade eden  Pritchard, geri kalan sürenin pa-
halı ve kullanışsız bir zaman olduğunu ifade ediyor. 

Pritchard: “Bu aynı zamanda baskının da yüksek olduğu 
bir zaman, çünkü herkes tesisin sorunsuz çalışmasını ister” 
diye konuştu. 

Rockwell Automation ekibi, gelecekteki geliştirmeler için 
talepleri toplamaya devam ediyor ve Automation Fair bo-
yunca müşteriler ile birlikte 50 adedin üzerinde oturuma ev 
sahipliği yaptı.

Yazılım ile yüksek oranda başarılı sonuçlar elde edileceği-
ni söyleyen Pritchard ;”Fiziksel ve dijital bir tema üzerinden 
ilerleyerek Control Logix işlemcilerimizi yaratan mühendis-
lerimizin, üretim hatlarının üretim çıktılarını analiz etmek ve 
iyileştirmek için deep neural network yöntemi ile AI’yı kul-
lanmaya başladıklarını da gösteriyoruz. 

Üretim prosesinde bir ürünün kalite kontrol testini geçme 
ihtimalini erken analiz etme yeteneğine sahipler. Bir günde 
bunu tahmin etme konusunda yüzde 90 başarı oranı yaka-
ladılar” dedi.

İnovasyon standında sergilenen diğer iki önemli sunum da 
ses kontrolü ve yüz tanıma oldu. Sahip olunan otomasyon 
ile arayüz oluşturmak için farklı yöntemler sunduğunu ifa-
de eden Pritchard: 

“Ses kontrollü ışık kulesi bir LED teknolojisini kullanıyor, 
yani herhangi bir renkte ve sabit, aralıklı veya dönen bir şe-
kilde yanabiliyor. 

Her dilim için bunu yapılandırmanız gerekli. Konfigürasyo-
nunuz için gereken 20 tane ise bunların hepsini aynı anda 
yapabilirsiniz’’ dedi.

Sözlerine “ThinManager yazılımı için de yeni bir yüz tanı-
ma özelliğine sahibiz,” diye devam eden Pritchard: “Zaman 
geçtikçe oturum açtığınızda, sizin neye benzediğinizi öğ-
reniyor. 

Sizi otomatik olarak tanıyor, bilgilerinizi giriyor ve bu şekilde 
güvenliği artırırken zamandan da tasarruf etmiş oluyorsu-
nuz” diye konuştu.
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Güney Afrika’da 
Türk Rüzgarı: 
Aksa Jeneratör
Dünyadaki ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jene-
ratör, her yıl olduğu gibi bu yıl da enerji ve elektrik sektörü-
nü bir araya getiren 22 yıllık bir geçmişe sahip olan Power 
Electricity World Africa’ya (PEWA)’ta katıldı. Güney Afri-
ka’nın en büyük ve uzun süreli enerji ve elektrik fuarı Power 
Electricity World Africa (PEWA) 26-27 Mart tarihlerinde Gü-
ney Afrika’nın Johannesburg şehrinde gerçekleşti.

Türkiye jeneratör sektörünün lideri olan Aksa Jeneratör ka-
tıldığı fuarlarla Afrika kıtasında da elektrik ve enerji sektö-
ründe adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Aksa Jeneratör, pazar ihtiyaçlarına en uygun çözüm getiren 
ürünlerini elektrik malzemeleri, enerji ile enerji makineleri 
sistemleri, rüzgâr enerjisi ekipmanları, ışıklandırma ve ışık-
landırma aksesuarları sektörlerini bir araya getiren Power 
Electricity World Africa’da (PEWA) Fuarı’nda ziyaretçileriyle 
buluşturdu. 

26-27 Mart tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg 
şehrinde gerçekleşen fuara 800’ü VIP, 300 katılımcı firma, 8 
binden fazla ziyaretçi ziyaret ederken 200 sektör temsilcisi 
de konuşmacı olarak katıldı. 

Yurtdışındaki yatırımlarına devam ederek Güney Afrika’da 
Aksa Jeneratör varlığını sürdüreceğini vurgulayan Aksa Je-
neratör CEO’su Alper Peker “Afrika ile ilişkilerimiz çok uzun 
yıllara dayanıyor.  

Afrika pazarı hem Türk jeneratör sektörü için hem de bi-
zim için çok önemli. Yurtdışında kendi sektörümüzle ilgili 
fuarlara katılarak hem markamızı hem de ülkemizi temsil 
ediyoruz. 

Bir Türk firması olarak Aksa Jeneratör’ün Güney Afrika’da 
bayrağının dalgalanması çok gurur verici. Önümüzdeki dö-
nemde de bu tarz fuarlara katılıp pazardaki enerji ihtiyaçla-
rını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.



https://www.sektorumdergisi.com/sanelek-elektrik-aydinlatma-urunleri-yildiz-plastik-firma-tanitim-sayfasi/
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Mitsubishi Electric Üniversitelilere 
Pazarlama ve Marka Yönetimini Anlattı
Yalova Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından 
düzenlenen etkinliğe katılan marka öğrencilerin kariyer 
yolculuğuna ışık tuttu. Dünya genelinde toplumların yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla 95 yılı aşkın süredir ileri tekno-
loji çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, Yalova Üniver-
sitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen 
“APEX'19”da öğrencilerle buluştu. 

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Tür-
kiye Reklam ve Halkla İlişkiler Takım Lideri Savaş Ceneviz, 
“Marka İletişiminin Püf Noktaları ve Geleceğin Pazarlama 
ve Marka Yöneticilerine Öneriler” başlıklı sunumuyla genç-
lere deneyimlerini aktarırken dijitalleşmenin pazarlama ve 
marka iletişimi dünyasına etkilerinden bahsetti. 

Üstün teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve pek çok farklı sektö-
re yönelik yüksek kaliteye sahip inovatif ürünleri ile tanınan 
Mitsubishi Electric, Yalova Üniversitesi öğrencileriyle bir 
araya geldi. Yalova Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü 
Başkanı Selin Kılıç ve kulüp üyelerinin öncülüğünde dü-
zenlenen “APEX'19” etkinliğine farklı sektörlerden alanında 
uzman konuklar katıldı. 

Etkinlikte “Marka İletişiminin Püf Noktaları ve Geleceğin Pa-
zarlama ve Marka Yöneticilerine Öneriler” başlıklı bir sunum 
gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halk-
la İlişkiler Takım Lideri Savaş Ceneviz; satış, pazarlama ve 
marka yönetimi departmanlarının hizmet kapsamı hakkında 
bilgi verirken örnek olaylar üzerinden deneyimlerini aktardı. 
İletişimin çok hızlı değişen bir süreç yönetimi gerektirdiğini 
belirten Savaş Ceneviz, dijital dünyada pazarlama ve marka 
iletişiminin farklılaşan dinamiklerine de dikkat çekti. 

Pazarlama ve marka yönetimi birbirini tamamlayan birimler
Pazarlama ve satış kavramlarının birbirine karışıyor olması 
nedeniyle toplumda satış eylemini gerçekleştiren bireyle-
rin “pazarlamacı” olarak adlandırıldıklarını ifade eden Cene-
viz, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; 

“Pazarlama ve satış birimlerinin çalışma felsefesi anlamın-
da önemli farklılıkları bulunuyor. Pazarlama uzun dönemli 
stratejiler üzerine faaliyetlerini kurgularken, satış daha kısa 
süreli stratejiler üzerinden çalışmalarını gerçekleştiriyor. 

https://www.sektorumdergisi.com/?s=mitsubishi+electric
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Pazarlama ve marka yönetimi ise birbirini tamamlayan kav-
ramlar olarak öne çıkıyor. Yoğun rekabet ortamı içerisin-
de ayakta kalabilmeyi başarabilen markalar, tüketicilerin 
zihninde olumlu izler bırakabilenler oluyor. Bunun için de 
markaların doğru ve uzun vadeli stratejilerle yönetilmesi ve 
itibara yatırım yapılması gerekiyor.” 

Küresel Markalar Lokal Dinamikleri Yakından Takip Etmeli

İpek Yolu ticareti ile başlayan küreselleşmenin beraberin-
de küresel markalaşmayı da getirdiğini hatırlatan Ceneviz, 
“Küresel markaların lokal dinamikleri yakından takip etmesi 
ve faaliyet gösterdikleri pazarları iyi analiz edebilmesi ol-
dukça önemli bir husus. Bulunduğu coğrafyanın dinamikle-
rini görmezden gelen markaların ilgili pazarlarda faaliyetle-
rini uzun süreli olarak yürütebilmeleri neredeyse imkansız 
hale geliyor. 

Bu noktada dünyanın önde gelen küresel markalarından 
biri olan Mitsubishi Electric, 40’dan fazla ülkedeki direkt 
operasyonları ile hem genel hem de faaliyet gösterdiği 
bölge ve ülkelere özel iletişim çalışmalarını hassasiyetle 
uyguluyor. 

Biz de markamızın global stratejilerini ve marka vaatlerini 
Türkiye’nin yerel dinamikleri ile harmanlayarak pazarlama 
ve marka iletişimi süreçlerimizi yönetiyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

Konvansiyonel Ve Dijital Pazarlamanın Senkronizasyonu Şart

“Artık dijital platformlarda kısa süreli çevrim içi olmuyor, 
çevrim içi yaşıyoruz”  diyen Ceneviz, internetin hızlı bir şe-
kilde hayatımıza girmesiyle birlikte iletişim modellerinin de 
bu düzene göre şekillenmeye başladığına dikkat çekti. 

Konvansiyonel pazarlama stratejileri geçerliliğini korumaya 
devam etse de dijital pazarlama taktikleri ile senkron için-
de olabilmenin önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan 
Ceneviz, “Markalar gerek konvansiyonel gerekse dijital ile-
tişimi birbirlerini tamamlayan ve birbirleriyle kolay uyumlu 
hale gelen bir yapıya getirmeliler. 

Bu noktada yeni neslin de dünyayı yakından takip etmesi 
ve gerek bölgesel gerekse lokal yenilikleri izleyerek bil-
gilerini güncellemeleri oldukça önemli. Dijitalleşmeyle 
birlikte giderek entegrasyonu artan bir iletişim sürecinde 
Vietnam’daki bir birey ile Norveç’deki bir bireyin gelişmele-
re neredeyse aynı anda erişebilmesi mümkün. Geldiğimiz 
noktada iletişim süreçlerine paralel olarak markaların üre-
tim süreçlerinin de giderek dijitalleştiğini söyleyebiliriz. 

Markamız Mitsubishi Electric’in robot teknolojileri, Sanayi 
4.0’a yanıtı olan e-F@ctory uygulamaları ve yapay zeka alt-
yapısına sahip klimaları giderek dijitalleşen üretim süreç-
lerine örnek gösterebileceğimiz teknolojiler arasında yer 
alıyor.

Dijital dünyada artık pazarlama birimlerinin bilgi işlem de-
partmanları ile yakın temasta çalışmaları gerekeceğini ve 
çalışanların belki yazılım mühendisi kadar yoğun bir bilgiye 
gerek duymasa da ileri ki süreçte pazarlama otomasyonları 
ve yazılımlarına ilişkin fikir sahibi olmalarının fayda sağlaya-
bileceğini söylemek mümkün” diyerek sözlerini tamamladı.



rine desteklerinden ötürü ve başarılı çalışmalarından dolayı 
şükran belgesi, Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu’ya 7 yıl boyunca 
desteğini esirgemediği için TÜSİAV’ın üstün hizmet ve ba-
şarı belgesini verdi.

IEEE PES (Power & Energy Society) tarafından akredite edil-
miş Türkiye'deki tek uluslararası kongre olan ve 'Uluslara-
rası Bilimsel Kongre ve Uluslararası Fuarlar' unvanına sahip 
olan ICSG İstanbul 2019 Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulu-
nurken fuar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustur-
ya, Azerbaycan, Bangladeş,Belçika,Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Danimarka, Estonya, Filistin, 
Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan,Hollanda, İngiltere, İran, 
İspanya,  İsviçre, İtalya, Katar, Kırgızistan, Kongo Cumhuri-
yeti, Kore,Kuzey Kıbrıs, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Ruan-
da, Slovenya, Suudi Arabistan, Ugand ve Yunanistan’dan 
gelen temsilciler ağırlandı.
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Tüm Şehirlerimiz Akıllanacak

7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kong-
re ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) Haliç Kongre Merkezi'nde
düzenlendi. ICSG İstanbul 2019’un ikinci gününde açılış ko-
nuşması yapan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)
Başkanı Veli Sarıtoptak, 25-30 yıl içinde tüm şehirlerimizin
‘akıllanacağını’ belirti.

ICSG İstanbul 2019, 25-26 Nisan tarihlerinde enerji sektö-
rünün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Almanya’nın ülke 
partnerliğinde 350'ye yakın global firma standının yer aldı-
ğı fuara 50 ülkeden yaklaşık 10 bini aşkın sektör temsilcisi 
katıldı. 
ICSG İstanbul 2019’un ikinci gününde açılış konuşmasını 
yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak gelecekte tüm şe-
hirlerimizin akıllı olacağını belirtti ve “Dünya şehirleri akıl-
lanmak zorunda kalacak. 

Ya dönüşeceğiz var olacağız ya da yok olacağız. En başta 
şehirler dönüşecek. 25-30 yıl sonra tüm şehirlerimiz akılla-
nacak. Ben akıllı şehirleri şu sorunun bir cevabı olarak gö-
rüyorum: Günümüzde büyük veri, yapay zeka, nesnelerin 
interneti gibi yeni gelişen teknolojilerin şehirlerimize nasıl 
bir yansıması olacak? 25-30 yıl sonra tüm şehirlerimiz akıl-
lanacaktır. Bu bir yarış olacak, göreceksiniz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Veli Sarıtoprak, HHB Expo 
Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dadak’a üniversite öğrencile-
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Kanada, Bitcoin üretimi gerçekleştiren madencilik şirket-
lerinin yatırımlarını çekebilmek için Quebec’te ucuz enerji 
sağlıyor. Cryptocurrency News'in haberine göre Quebecin 
enerji otoritesi Regie de l’energie, kendisine elektrik sağla-
yan en büyük üreticiden Bitcoin madencileri için ekstra 300 
megavat (MW) indirimli elektrik temin etmesini istedi.

Dünya Bitcoin madenciliği, yerelde sağlanan ucuz elektrik 
nedeniyle şimdiye kadar yoğun olarak Çin'de toplanmıştı. 
Ancak Pekin yönetiminin madenciliği yasaklama düşün-
cesinde olduğuna yönelik haberlerin ardından Bitcoin ma-
denciliği firmalarının bir çoğu Kanada'ya kaçmaya çalışıyor.

Bölgenin en büyük elektrik üreticisi Hydro-Quebec daha 
önce Kanada'ya gelen Bitcoin madencileri için 368 MW 
ucuz elektrik ayırmıştı. Yeni yasal düzenleme ile birlik-
te Hydro-Quebec'in madencilere sağladığı toplam ucuz 
enerji 668 MWa ulaşacak.

Yeni Bitcoin madencileri ne kadar yatırım getirecekleri ve 
kaç adet yeni iş imkanı oluşturacaklarını başvuruları sıra-
sında bildirmek zorunda. Ayrıca madencilerden enerjiyi en 
etkin biçimde kullanacaklarına dair ayrıntılı bir de plan is-
teniyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu geçen ay Bitco-
in madenciliğinin tamamen durdurulmasını tavsiye etmişti. 
Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği firması Çin kökenli 
Bitmain birkaç yıldır Kanada'da operasyonlarını genişleti-
yordu. 

Bitmain sözcüsü Nishant Sharma daha önce verdiği bir rö-
portajda şirketin özellikle Quebecte yatırım için bazı saha-
ları incelediğini belirtmişti.

Kanada'nın kararları Bitcoin madencileri için de sürpriz 
oldu. Geçen yıl Regie de l’energie, yeni Bitcoin madenciliği 
başvurularını durdurmuş ve mevcut madenciler için elekt-
rik fiyatını iki katına çıkarmıştı.

Otoritelerin fikir değiştirmesi Bitcoin madencilerinin bölge 
ekonomisine yaptığı katkıyı gözardı edemediklerini ortaya 
koyuyor. Temin edilen ucuz enerji ile Bitcoin madenciliği 
şirketleri teşvik alan veri merkezleri (data centers) ile aynı 
kategoriye girmiş oldu.

Kanada’dan Bitcoin Madencilerini 
Çekmek İçin Ucuz Elektrik
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DURULSAN MAKİNA
Yurtdışı ağırlıklı çalışan, makina üretimi 

yapan firmamızda çalışmak üzere; 
Elektronik Mühendisi, C/C++ diline 

hakim, Kart tasarım, dizgi ve montaj 
konularında bilgili, makinalar arası ağ 
bağlantı sistemi kurabilecek, ethernet 
protokollerinde bilgili, erkek adaylar 
için askerlik engeli olmayan, yurtdışı 

seyahat engeli olmayan, İngilizce 
bilen takım arkadaşı aramaktayız.

Erhan GÖKÇER / 0262 527 32 65

GÜNEYDOĞU ELEKTRİK
Alçak gerilim ve orta gerilim panolarında 

çalışabilecek elektrik teknisyeni veya 
elektrik teknikerleri işe alınacaktır.

M. Ali GÜNEYOĞLU /0362 266 73 95

EKOSİS TEKNİK 
Kaynak tamiri yapılan firmamızda inverter 
kart tamiri yapabilecek, insan ilişkileri iyi, 
işini kendi işi gibi benimseyecek çanta 

kaynak tamiri yapacak arkadaş ve ayrıca 
aktif olarak araç kullanabilen, müşteri 
ilişkileri güçlü sahada olacak çalışma 

arkadaşı arayışımız bulunmaktadır. 
Şartlar yüz yüze konuşulacaktır.

Çağlar AYGÜN /0216 493 75 45

PROTED ENERJİ
Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere. 
Konya da ikametgah eden ve de sürekli 

çalışmayı düşünen busbar ,galvanizli 
elektrik kablo kanalı, trafo ve zayıf akım 

üzerine çalışmak arkadaşı arıyoruz.

İbrahim TURAN / 0332 236 29 53

DOKTAŞ  ELEKTRİK
Ofisimizde telefon ile satış ve pazarlama 
yapabilecek yetenekte, dış görünüşüne 
önem veren, diksiyonu düzgün disiplin 

sahibi bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Ramazan DOKTAŞ / 0542 278 74 26

ATS KONTROL SİST.
İstanbul veya Antalya illerinde ikamet 

edecek, 30 yaşını aşmamış, elektrik teknik 
bilgisine sahip, iyi seviyede İngilizce 

bilen, dış görünüşüne özen gösteren, 
aktif araç kullanabilen, insan ilişkileri ve 
ikna kabiliyeti kuvvetli, çalışma ortamını 
ofis dışı olarak kabullenen, şehirler arası 

ve yurtdışı seyahat engeli olmayan, 
bayan satış takım arkadaşları arıyoruz.

Çetin ÇEVİK / 0216 999 79 34

MPY SYSTEM
Elektrik pano imalatı yapmakta olan 
firmamızda istihdam edilmek üzere 
CNC punch operatörü aramaktayız. 

İlgilenen arkadaşların gelmeden 
önce araması rica olur Metalix punch 
programını bilmesi şartı aranmaktadır.

Zekeriya ŞEKER / 0312 348 87 41

GÖKKUŞAĞI YAPI 
İstanbul Yenibosna’da devam eden 

projemiz için, konusuna hakim, 
uygulama takibini, projelerin 

revizyonunu, satın alma, ekiplerin 
kontrolü, iş programına göre işin 

yürütülmesini yapacak, hak edişleri, 
ataşmanları hazırlayacak tecrübeli 
elektrik-elektronik mühendisleri 

aranmaktadır. Adayların sadece CV’ 
lerini sisteme yüklemesini, rica ediyoruz.

Cemal AVCI /  0212 676 39 39

EGE PETKAP KABLO
Kablo, Elektrik malzemeleri, LED 

aydınlatma ürünleri satışında çalışacak 
pazarlamacılar alınacaktır. Satış 

personeline araç ve telefon tahsis 
edilecek.  Tercihen bayan personel ve 
piyasada tecrübeli olarak alınacaktır. 
Bayan adayların diksiyonu düzgün 
en az lise mezunu ve pazarlama 

alanında tecrübe sahibi, seyahate engel 
durumunun olmaması gerekmektedir.

Nusret ŞENTÜRK / 0232 449 68 88

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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VOLTEK ELEKTRİK
LED aydınlatma sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda , montajda 
çalışacak personel alınacaktır. Alınacak 

personelde  Sancaktepe Meclis 
Mahallesi yakın lokasyonunda oturma 

ve son 3 aydır SSK’sı olmama şartı 
aranmaktadır. Tercihen lehim yapma 

tecrübesi bulunan personel alınacaktır.

Oğuzhan SEFEROĞLU / 0216 471 71 07

BİLEN ELEKTRİK 
Elektrik firmamıza işyeri içinde ve 

dışında satış ve pazarlama eleman 
alınacaktır .Ehliyet ve iyi araba kullanan, 

askerlik sorunu olmayan, iletişimi iyi 
olan aktif çalışkan eleman alınacaktır.

Gülten CAVLAK / 0322 429 29 24

SEVAY AYDINLATMA
Depoda çalışacak, tercihen 

bilgisayar kullanabilen, ehliyetli araç 
kullanabilen eleman alınacaktır

Tahsin SEVDİ / 0242 335 35 92

YAKAMOZ AYDINLATMA 
Bünyemizde çalışacak olan 25-
50 yaş arasında bay bayan ön 

muhasebe elemanına ihtiyacımız 
vardır. İlgilenen arkadaşların bizimle 

irtibata geçmeleri rica olur.

Merve YÜCETÜRK / 0212 595 36 32

ÖZMAK MÜHENDİSLİK 
Makina elektriği ve makina panosu 

imalatı yapabilecek tercihen tecrübeli 
tercihen makine panosu imalatında 

tecrübeli meslek lisesi mezunu veya 
mesleki yeterlilik belgesine sahip 30 
yaşını aşmamış  çalışma saatlerine 

sadık çalışma arkadaşı aramaktayız.

Hüseyin Kaan KÖKSAL / 0216 392 52 13

SALDEM ELEKTRİK
Firmamızda şantiyelerde elektrik 
ustası olarak çalışacak çalışma 

arkadaşları aramaktayız.

Ali SALDIZ / 0224 483 56 33

BARFAS ELEKTRONİK
Lazer plastik CNC de uzman 

plastik/metal kesme ve delme 
işlerini yapacak Plastik vakumlama 

tecrübesi olan cihazlarının montajını 
ve sahada tanıtımını yapabilecek 

askerliğini tamamlamış uzun yıllar 
çalışabilecek, disiplinli personel 

alınacaktır. Lütfen sadece internetten 
başvuru yapınız aramayınız.

Faik BAHAROĞLU / 0342 503 09 29

SEVAL  OTOMASYON 
Kamera-alarm ve diafon sistemlerin 

kurulum-montajı konusunda tecrübeli 
çalışma arkadaşları arıyoruz.

Osman SEVAL / 0533 662 48 17

OMİS ENERJİ
Firmamıza Micro Muhasebe 

programı bilen bayan 
eleman alınacaktır.

Ersin EBREN / 876 82 85
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Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim 
Kurumları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Devlet Hastanesi-Adıyaman Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mdürlüğü 
(Dhmi) Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Satın 
Alma Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın 
Alma Müdürlüğü

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Kara Harp Okulu Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları 

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 
Merkez 

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Mimar Sinan Milli 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Batman Üniversitesi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Trakya Üniversitesi

3 Ordu K. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 15. 
Bölge Müdürlüğü Erzurum

1’İnci Hava Bkm.fb.md.lüğü (Birlik) Milli Savunma 
Bakanlığı Msb Bağlıları

Odunpazarı Belediyesi

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Iğdır Üniversitesi

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 1. Bölge Müdürlüğü 
İstanbul / Davutpaşa

Hastanemiz İhtiyacı Nükleer Tıp Kliniği (7732967,46 / Puan) Gama Kame-
ra Cihazı İle Sintigrafik Görüntüleme Ve Radyoaktif Maddeler İle Tedavi 
Uygulamaları Hizmet Alımı

Serbest Piyasadan Aktif Elektrik Enerjisi Alımı

Devlet Hav. Meydanları İşl. Gen. Müd. Ve Bünyesinde Bulunan Havaliman-
ları İle Havalimanlarına Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-
30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik
Çatalan Hes İşletme Müdürlüğünün Genel Temizlik, Arıtma 
Sistemi-Park-Bahçe Bakımı Ve Yemekhane-Lokal İşletmeciliği İle Kış Mev-
siminde Kalorifer Yakılması İşlerinin 26 Kişi İle 2 Yıl Süreli Yapılması İşi

Yüksek Güvenlikli Bulgu Poşeti

Telsiz Yedek Parça

Msü Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Fiziki Güvenlik Sistemi Yapımı 
İçin 34 (Otuzdört) Kalem Malzeme Alımı

12 Ay Süre İle 123 Kişilik Özel Güvenlik

Merkezi Edinim, Envanter, Arıza Ve Çağrı Yönetim Otomasyon Sistemi 
(Yazılım Bakım, Onarım Ve Teknik Destek)

Elektrik Enerjisi Mal Alımı

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Laboratuvar Malzemesi Ve Deney 
Seti Alımı

Batman Üniversitesi Hizmet Binalarına Serbest Tedarikçi Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Satın Alma İşi

Rfıd Kütüphane Koleksiyon Yönetimi Ve Güvenlik Sistemi Ve Tarama 
Kiosku Ve Bilgilendirme Ekranı

Elektrik Enerjisi

3’Üncü Ordu Komutanlığı Ve Bağlı Birlikleri İçin 2019 Yılı Elektrik Enerjisi 
Alımı

TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünün 62 Personel 12 Ay Süreyle Temizliğinin, 
Kalorifer Yakılmasının, Elektrik Ve Sıhhi Tesisat Arızalarının Giderilmesi, 
Yemekhane, Misafirhane Ve Ağır Vasıta Şoförü Hizmetlerinin Yapılması İşi

IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistem Malzemesi (Montaj Dahil)

Elektrik Enerjisi

2019 Yılı Iğdır Üniversitesi Binalarında Bakım-Onarım Hizmetlerinde 
Kullanılmak Üzere İnşaat Mekanik-Su Tesisatı Elektrik Malzemeleri Mal 
Alımı İşi
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Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 
1. Bölge Müdürlüğü İstanbul / Davutpaşa 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İstanbul Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları

İzmir Metro İzmir B. Şehir Bel.metro İşl.taş.inş.san.

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı-Hava K.lığı İçişleri Bakanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı

Onikişubat Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Onikişubat Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcı-
lıkları

Kayseri Ve Civarı El Ektrik T.a.ş.

Kayseri Ve Civarı El Ektrik T.a.ş.

Kayseri Ve Civarı El Ektrik T.AŞ.

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Gebze Teknik Üniversitesi

Bölge Müdürlüğü-5.Bölge Mersin Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcı-
lıkları

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Sakarya Üniversitesi

Tüvasas Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire 
Başkanlığı

Bölge Müdürlüğü-7.Bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Samsun B.b. Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğü-7.Bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Tunceli Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü
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İstanbul
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Mersin 
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Sakarya

Sakarya
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Samsun 
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Tunceli 

İstanbul

İstanbul

İzmir

İzmir

İzmir 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kastamonu

Kayseri

Kayseri

Kayseri

Kocaeli 

Mersin 

Muğla

Sakarya

Sakarya

Samsun

Samsun 

Samsun 

Tunceli 

154Kv Tmi-2/1-1,Tmi-2/1-2,Tmi-2/1-3 İle; 400Kv Tmi-2/1-1 Ve Tmi-
2/1-2 Grubu İletim Trafo Merkezlerinin (Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri 
Hariç) İşletilmesi Hizmet Alımı
Hastanemiz İhtiyacı Nükleer Tıp Kliniği (7732967,46 / Puan) Gama 
Kamera Cihazı İle Sintigrafik Görüntüleme Ve Radyoaktif Maddeler İle 
Tedavi Uygulamaları Hizmet Alımı

Elektrik Enerjisi

İzmir İli Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi Atıksu Ve Yağmursuyu 
Şebekesi İnşaatı Ve Elektrik İletim Tesisleri Yapımı

Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Personel Servis Kiralama Hizmet 
Alımı İşi

Hasancıklı Rekreasyon Alanı İçin Armatör Ve Aydınlatma Direği

Hasancıklı Rekreasyon Alanı İçin Armatör Ve Aydınlatma Direği

Elektrik Enerjisi

Kayseri İli 19-38-10 Grup Nolu Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, 
Pınarbaşı Sarıoğlan Ve Sarız İlçeleri Ag-Yg(Og) Ve Aydınlatma Elektrik 
Tesisleri Yapımı

Kayseri İli 19-38-08 Grup Nolu Kocasinan Ve İncesu İlçeleri Ag-Yg(Og) 
Ve Aydınlatma Elektrik Tesisleri Yapımı

Kayseri İli 19-38-09 Grup Nolu Develi, Tomarza, Yeşilhisar Ve Yahyalı 
Ag-Yg(Og) Ve Aydınlatma Elektrik Tesisleri Yapımı

Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi Yazılımı

Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü Silifke Ve Göksun Tünel Bakım İşletme 
Şeflikleri Sorumluluğundaki 7 Adet Tünelin Elektrik, Elektronik, Elekt-
romekanik Ve Çeşitli Sistemlerinin Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi

Elektrik Enerjisi Alımı

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi) Tavan Kaplama Panelleri Ve Alümin-
yum Parçaları

Amasya Çevre Yolu Km: 0+000-11+300 Arası Elektrik, Elektronik, 
Elektromekanik Ve Tünel Kontrol Merkezi Yapım İşi

Kavak İlçesi Çukurbük, Talışman, Çivril, Karacalar Ve Büyükçukur 
Mahalleleri İçmesuyu Tesisleri İçin Elektrik Tesis İşleri

Trafik Güvenlik Ekipmanları İle Trafik İşaret Levha Ve Direklerinin 
Montaj – Demontaj, Bakım Ve Temizliğinin Yapılması İşi

Amasya Çevre Yolu Km: 0+000-11+300 Arası Elektrik, Elektronik, 
Elektromekanik Ve Tünel Kontrol Merkezi Yapım İşi

Tunceli İl Özel İdaresi Ve Bağlı Hizmet Binaları İçin Serbest Piyasadan 
450000 Kilowatt Saat Elektrik Enerjisi Alımı
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REKLAM INDEXREKLAM INDEX

Ön Kapak
Sektörüm Dergisi

Ön Kapak İçi
Başoğlu Kablo

Arka Kapak
Seval Kablo

Arka Kapak  İçi 
Ortaç Elektrik

3.Totan Aydınlatma
7.Argesys Elektronik 
9.Almera Elektrik 
11.Signify Aydınlatma 
13.Vestel Aydınlatma
15.Sigma Elektrik
16.NKS Kablo
17.Mutlusan Elektrik
19.Ören Kablo
21.DTM Elektroteknik
23.KRK Karaca
25.Novsen Elektrik
27.Trimbox Elektrik
29.Kardeş Elektrik
30.Opaş Elektrik
31.Opaş Elektrik
33.Günsan Elektrik

35.Ekon Kondansatör
37.Konya Enerji
39.Varsan Elektrik
41.Legend Teknoloji
45.Ağartan Enerji
47.Ledplast Plastik
49.Radelsan Elektrik
51.Emek Perçin
53.Elcab Kablo
57.Gemta Elektronik
59.Kendal Elektrik
61.Deka LED
65.Asil Metal
67.Dikey Elektrik
69.Ortaç Elektrik
71.Han Elektronik
75.Totan Aydınlatma

77.Totan Aydınlatma
79.Totan Aydınlatma
83.Buse Aydınlatma
85.Forplast Plastik
87.Küçükarslanlar Bakır
89.Teknik-El Pano
91.Üntel Kablo
93.TFD Elektrik
95.Tekniksat Group
97.Borsan Kablo
109.Setel Elektrik
117.Mepa Elektrik
119.Mepa Elektrik
121.Mepa Elektrik
127.Sutem Elektrik
130.Addis Build Etiyopya Fuarı
131.Addis Build Etiyopya Fuarı

135.MTA Güvenlik
139.Ledzon Aydınlatma
144.Big 5 Katar Fuarı
145.Legend Teknoloji
151.Han Elektronik
153.Yılkomer
160.Big 5 Irak Fuarı
161.Big 5 Güney Afrika Fuarı

 162.3.Göz Danışmanlık
163.Big 5 Kenya Fuarı
169.Big 5 Nijerya Fuarı
176.Endonezya Fuarı
183.Sanelek Elektrik
192.Sektorüm Dergisi
194.Sektörüm Dergisi

ETİKERTLER; Argesys Elektronik, KRK Karaca Endüstriyel, Üntel Kablo








